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Abstract 

Objective: In this study, a bank loan allocation is examined in-depth with one of the 

methods derived from emancipatory operational research, and by conducting in-depth 

interviews with experts in this field, identifies the views and contradictions between 

them. 

Methods: In order to deeply review with a critical approach, this process of perceiving 

and reflecting the (hidden) views of stakeholders using 12 border questions in the form 

of 2 "Is" states in terms of facts and what is now and "ought to be" state. It explores the 

concept of values and what should ideally exist. 

Results: According to the findings, the banking decision-makers' approach should be 

turning to create shared value, changes in the obsolete banking statute seem necessary, 

and the central bank system should be working independently. Furthermore, 

unconventional powers of government and governance have caused injustice in the 

allocation of loans, and despite the existence of multiple grievance systems, the 

response to the complaints is too slow. Besides, some sub-systems also have significant 

weaknesses: credit rating, management evaluation system, the authority of provincial 

and regional managers, the customer evaluation system, the allocation of credit, and 

scientific and technological support teams. 

Conclusion: This study's results provide suggestions arising from the exploration and 

understanding of stakeholder boundary judgments (initial judgments about the system 



and an overview of it) to redesign and implement critical changes in Iran's bank loan 

allocation system. 
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 چکیده
بت:   یو ادراک انتقتاد  یاکتشاف یها مشتق شده از نگاه یها از روش یکیبا  یاعتبارات بانک یصپژوهش نحوه تخص یندر ا هدف:

و تضتاد   هتا  یتدگاه د ییو اعتبارات کشور، ب: شناسا یالتاز خبرگا  حوزه تسر یقعم یها و با انجام مصاحب: شود یم یمسائل، بررس
 .آنرا، پرداخت: شده است یا موجود م

ستوال   21بتا استتفاده از    نفعتا  یادراک و بازتاب نظرات )پنرا ( ذ یندفرآ ینا ی،انتقاد یکردبا رو یقعم یب: منظور بازنگر: روش

 و هتا ارزش مفرتوم  بت:  "باشد یدبا"و آنچ: اکنو  وجود دارد و حالت  ها یتب: مفروم واقع "وضع موجود"حالت  1و در قالب  یمرز
 دهدیقرار م یآل وجود داشت: باشد، مورد واکاو یدهدر حالت ا باید آنچ:

 یالزام یاساسنام: موجود بانک ییراتارزش مشترک سوق داده شود، تغ ب: سمت خلق یستیبا یبانک گیرا یمتصم یکردروها:  یافته

 یتارات اخت یتق تحق یتن ا هتای  یافتت: مستقل از دولت باشد. براسا،  یدبا مرکزیبانک گیرییمنظام تصم ینو همچن رسد یب: نظر م
متعتدد،   یاتشتکا  هتای  یستتم وجتود س  یترمم اعتبتارات شتده و عل   یصدر تخصت  عدالتییموجب بروز ب یتیو حاکم ینامتعارف دولت

 یرا ،متد  یابیارز ی،اعتبارسنج یستمدر س ایعمده یها ضعف ین. همچنگیردیکند صورت م یاربس یاتشکا یندر برابر ا ییپاسخگو
 .ود داردو فناوران: وج یعلم یبانیپشت یاه یماعتبار و ت یصو تخص یا مشتر یابیارز یستمس ی،و منطق: ا یاستان یرا مد یاراتاخت

در متورد   یت: اول هتای )قضتاوت  نفعا یذ یبرخاست: از اکتشاف و درک قضاوت مرز یشنرادهاییپژوهش پ ینا یجنتاگیری:  نتیجه

را  یترا  ا یبتانک  یالتاعتبتارات و تستر   یصدر تخص یدیکل ییراتتغ یو اجرا یدر مورد آ ( ب: منظور بازطراح یو نگاه کل یستمس
 فراهم نموده است.

  .یستمیتفکر س یستم،س یوام بانک، ادراک انتقاد یصتخص یالت،تسرها:  کلیدواژه
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 . 21 -12(، 2)21، صنعتیمدیریت  .یوام بانک
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 مقدمه

(. در ادبیات 1111رود )بک، الوین و الئویزا،  شمار می توسع: بازارهای مالی یکی از حیاتی ترین منابع رشد اقتصادی ب:

دهد  یکی بربود تخصیص منابع و دیگری تسریع  موضوع، بخش مالی رشد اقتصادی را از دو طریق تحت تأثیر قرار می

 منابعاز  یکی ت،تسریال یعطاو ا نقدینگی بجذ با بانکها کلیر. ب:طو(1111)بک و همکارا ، توسع: تکنولوژیکی است 

 رعتباوام و ا  جریا برین:و  صحیح یگیررب:کا ی،نظر بعد. از میشوند بمحسو هاهبنگا ایبر ،ستردقابلو  مرم مالی

 ب: ریعتباا تتسریال .باشدشت: دا لنباد ب: ار دیقتصاا شدر نتیج:و در لشتغاو ا تولید اری،گذ سرمای: یشافزا ندامیتو

 ب: پولی راتعتباا یقرتز. اردمیگذ تأثیر جدید شغلی یفرصتهاو  یتولید یحدهاوا لشتغاا بر میرمستقیمو  مستقیم رطو

 دشو می لشتغاا یشافزا باعث سرمای: حجم د بو ثابت لیلد ب: تمدهکوتادر  (دشگردر  سرمای: رتب:صو) تولید  جریا

 یتقاار ک: بادارد  اههمر ب: را یکیژتکنولو اتتغییر د،شو می ثابت سرمای: ب: تبدیل رعتباوام و ا  جریا ک: تبلندمددر  ماا

 بر مؤثر ملاعو  میااز  ا یردر ا(. 2192)برانسو  و دماچدو، دگیر ارقر دیقتصاا شدر جرتدر  ند عاملیامیتو فنی نشدا

 ب: ک:اچر ستا رداربرخو ایهیژو همیتاز ا اریسرمای:گذ منجاات جر بانکی راتعتباا ب: سترسید عامل دیقتصاا شدر

 بانکی منابع ی اقتصادی،ها هبنگا ایبر ،ستردقابلو  مرم مالی منابعاز  یکی مالی زاربادر  دموجوی یتهاودمحد لیلد

وارد  نیز ژینرا فمصرو  ژیتکنولو سطح ،بانکی راتعتباو ا سرمای: ر،کا وینیر بر وهعال دیقتصاا شدر تبیا. در ادستا

     (. 2121)پیندیک، ند ا هشد شدر یهالمد

مین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در قالب یکی از أطی سال های اخیر، ت ک: است جرت آ  از موضوع نیا تیاهم

های اقتصادی در ایجاد فضای کسب و ترین هدف برای مدیریت کشور و برنام:های اقتصادی و ب: عنوا  ضروریدمدم:

در این زمین:، سیاست های پولی و اعتباری (. 1111ادری، محمدی فرد و رضایی، )امیری، ن کار مدنظر قرار گرفت: است

مین سرمای: در أهای جدید، خواه در تای دارند، ب: طوری ک: استفاده از اعتبارات، خواه در سرمای: گذاریجایگاه ویژه

یکی بنابراین ر بسزایی داشت: باشد. ثیأت و توسع: اقتصادیاشتغال رشد تواند در و میشده گردش، منجر ب: افزایش تولید 

گذاری برای های سرمای:ثیرگذار بر اشتغال، اعتبارات بانکی است ک: از طریق فراهم سازی فرصتأاز عوامل مرم و ت

کند )پارسافرد، شیرکوند، تررانی و میرلوحی، فراهم میجویا  را برای کار غلشتولیدکنندگا ، زمین: توسع: و ایجاد 

ها  دارد ک: بانک یدر آ  بستگ یگذار :یسرما زا یب: م یدر هر نظام اقتصاد یناخالص داخل دیرشد تول نیهمچن. (1129

 دارند. یگذار :یسرما یبرا ازیمورد ن یمنابع مال نیدر تأم یا نقش عمده

رسوب رمم اهمیت اشاره شده، نظام تسریالت و اعتبارات بانکی با وجود نرخ بسیار باالی مطالبات معوق و علی

بوده ک: البت: مسئولین و ذینفعا  گوناگونی دارد. از طرفی هم: افراد   های بانکی امروز کشور، مسأل: بسیار مرمیسرمای:

ها سبب ایجاد انواعی از تعارض در سیستم بینیهای شبی: برم نداشت: وهمین تفاوت جرا دخیل در این سیستم دیدگاه

دهد. همچنین مصادیق بسیاری از بی عدالتی در سیستم  ت تأثیر قرار میشود ک: عملکرد نرایی سیستم را تح می

و شیوع پاندمی کرونا، از سوی دولت  19تخصیص وام وجود دارد ک: نیازمند کاوش عمیق است. برای مثال پس از سال 

: شده است ک: از دید میلیو  ریال در نظر گرفت 01در برخی استانرا وام هایی برای احیای واحدهای تولیدی تنرا با مبلغ 



 0، شماره 01، دوره 0011مدیریت صنعتی،  82

 

ها و  کارشناسا  و تولیدکنندگا  فاقد اثربخشی است. از طرفی در چندسال گذشت: نسبت ب: شیوه تخصیص وام ب: شرکت

( گشایش هایی اختصاص یافت: است ک: نام: تسریالت و تعردات اشخاص مرتبط آیینافراد وابست: )مطابق با آئین نام:  

بیشتر در سیستم تخصیص وام شده است. لذا با توج: ب: اهمیت این موضوع در شرایط این امر موجب بروز بی عدالتی 

های امروز کشور و همچنین تنوع و گستره کارشناسا  درگیر، در این مقال: جرت مواجر: سخت اقتصادی، ناشی از تحریم

بخش و کاراتر، از روش ادراک ب: منظور ساماندهی و مدیریت اثر 2های متضاد و رسید  ب: یک بصیرت مشترکبا دیدگاه

(CSH)انتقادی سیستم
استفاده شده است. این روش از رویکردهای نوین تحقیق در عملیات و ساخت دهی مسئل: بوده  1

برخوردار  0های رایج ک: از رویکرد تفسیریبرخالف سایر روش CSHمعرفی شده است.  1توسط اولریچ 2119ک: درسال 

باشد. در این مطالع: نیز ب: منظور بربود تخصیص تسریالت و اعتبارات  ب: مسائل می 2هستند، دارای رویکرد انتقادی

اندازها و انتظارات ذینفعا  پرداخت: شده و ها، چشم ب: شناسایی تضاد موجود در دیدگاه CSH ازبانکی، با استفاده 

 شوند. پیشنرادهای اصالحی ارائ: می

های انتقادی و روش ساختاردهی ب:  اعتبارات بانکی، ادراکات سیستمدر ادام:، در بخش دوم سیستم تسریالت و 

های عمیق از  تشریح و در ادام: با انجام مصاحب: CSHشناسی، روش شوند و سپس در بخش روش مسائل، مرور می

ر نرایت در ها، پرداخت: شده و دها و تضاد موجود میا  آ  خبرگا  حوزه تسریالت و اعتبارات کشور، ب: شناسایی دیدگاه

های پژوهش، پیشنراداتی ارائ:  بخش آخر، جرت توسع: سیستم تسریالت و اعتبارات بانکی، با توج: ب: نتایج و یافت:

 شوند. می

 پیشینه پژوهش

 اعطای تسهیالت و اعتبارات بانکی 

راستا خدمات مختلفی  آید. در این ها ب: شمار می های بانک ترین و با اهمیت ترین فعالیت اعطای تسریالت یکی از مرم

ها هستند ک: از  های اصلی بانک تسریالت بانکی هما  خروجی. شود های کشور ارائ: می در این عرص: از سوی بانک

شود. بدین معنی ک: یک  های سرگردا  جامع:، ب: مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می طریق آنرا نقدینگی

ها و یا سایر بدهی ها( آنرا را در راستای اهداف  و حقوق صاحبا  سرام و انواع سپرده بانک با تجریز منابع )شامل سرمای:

ب: تعبیر دیگر فرض بر این است ک: یک بانک  (.1121)هوانگ، شوینباخر و ژائو،  رساند از قبل تعیین شده ب: مصرف می

ه با استفاده از سودهای انباشت: شده و منابع های درآمدزا در پایا  هر دوره مالی ب: سود رسیده و دوبار با ایجاد دارایی

های  دهد. در بانک را گسترش میدر چرخ: اعتباری خود اصلی فعالیت  ،های جدید شامل افزایش سرمای: یا ایجاد بدهی

گردند، رسید  ب: اهداف اقتصادی و ملی، از اهمیت بیشتری نسبت ب:  ها تشکیل می با سرمای: دولت ای ک: معموالَتوسع:

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1  Common insight

2. Critical System Heuristics 
3. Verner Ulrich (1998) 
4. Interpretive Approach 
5. Critical Approach 
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. در مجموع اعطای تسریالت و اعتبارات براسا، سپردهای خرد، سرمای: و سایرمنابع، یکی وددهی بانک برخوردار استس

از فرایندهای اصلی کسب و کار بانک است. افزایش ناکارایی در سیستم اعتباری منجر ب: رسوب منابع در قالب مطالبات 

های متعدد در عملیات شده ودر نرایت منجر ب: افزایش ریسکمعوق، کاهش اعتبار اجتماعی ناشی از عدالت توزیعی 

چنانکردر سالرای اخیر بانکرا با کاهش حجم اعتبارات مواج: شده اند)دگل اینوسنتی، فیورودلیسی و    بانک خواهد شد.

 عتباراتا و اعطای وام ستمیس ن:یزم در یادیز یها پژوهش(. با توج: ب: اهمیت این موضوع تاکنو  2،1111ترینگروه

 اند.موارد مرتبط چندسال اخیر در ادام: تشریح شده ک: شده انجام یبانک

ک:  ک: بر  شفافیت برای تخصیص وام متمرکز است، تصدیق کردند ( در پژوهشی1122ارتا ، لومیوتی و ویتنبرگ )

( 1122.  سکیزیوو و همکارا  )برخوردار هستند یبرتر تیفیاز ک مالی شفافهای  سیستمشده تحت  نیتضم یوامرا

و  :یتجزاز  مدلی را طراحی نمودند و با استفاده و عملکرد سبد وام سکیر تیریاعتبار ، مد صیتخص نیرابط: ب جادیا یبرا

 درصد عملکرد سبد وام را 1131 یب: طور قابل توجر سکیر تیریاعتبار و مد صیک: تخص ندنشا  داد و یرگرس لیتحل

منجر ب:  ی،اعتبار یگزارشگر ستمیک: اصالح سنشا  داد  (11211. گوش)کرده است ینیب شیپ در مورد مطالعاتی شا 

را بر و نفوذ افراد  قدرت اثر (1121) 0و سومار تچاکوت: .شود یم 1(NPL)وام ها نیامعوقات  یدرصد 01 باًیکاهش تقر

های  ک: طرح اثربخشی ابزارهایی از جمل: نیآنرا همچن ی نمودند.وام بررس یپرتفو تیفیو ک جریا  نقدینگی ارتباط یرو

( اشاره کردند ک: 1111همکارا )و  یبر را بر کیفیت تخصیص وام مطالع: نمودند. یهای کنترل داخل ستمیو س یقیتشو

 خواهد شد. یبانک ستمیس شتریثبات ب منجر ب: هاSMEدر بخش  در وام شتریرشد ب

های اعتبارات بانکی در خصوص بانکرا در جرا  و همچنین مطالعات مرتبط با سیستمرمم مطالعات گسترده علی

های کمی بر عملکرد و الزم ب: ذکر است مطالعات متعدد انجام شده عمدتاَ با رویکردهای اثبات گرایاان: و استفاده از مدل

و  بازل صورت پذیرفت: است. لذا های اعتباری مختلف مبتنی بر استانداردهای جرانی چ اعتبارسنجی و پایش شاخص

استفاده از رویکردهای کیفی، تفسیری و انتقادی در خصوص حل مسائل موجود در سیستم اعتباری و یا بانکداری کشور 

تواند راهگشای افراد درگیر می بینیهای مرزی و جرا ب: منظور حل مسائل با زاوی: دید انسا  محور، مبتنی بر قضاوت

 سائل تخصیص اعتبار در نظام بانکی باشد.حل بسیاری از م

 ساختاردهی مسائل، رویکرد انتقادی و پیدایش ادراک انتقادی سیستم 

گیرد. پیچیدگی بینی شکل می ها در شرایطی بسیار پیچیده و میر قابل پیش گیری، حل مسأل: و طراحی سیستم تصمیم

آذر، ها و افراد در هم: جای گستره گیتی دانست ) یق سازما توا  ناشی از ارتباطات گسترده و عم موجود در مسائل را می

گیری امر دشواری برای مدیرا  امروز های متعدد، تصمیم (. با در نظر گرفتن عدم قطعیت1121خسروانی و جاللی، 

 گیری را مریا کنیم. هایی هستیم ک: بتوا  شرایط تصمیم هاست. در چنین شرایطی، نیازمند روشسازما 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Degl’Innocenti, Fiordelisi & Trinugroho (2020) 
2 Ghosh (2019) 
3 Non Performin Loans(NPLs)
4 Tchakoute and Soumaré (2019) 
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 مشاب: وج: هیچ ب: رویکردها این. باشد می 2مسأل: ساختاردهی رویکرد پژوهشی، چنین در استفاده مورد ایرویکرده

 تمام منظور بدین. است آ  شناسایی مسأل:، یک حل در گام مرمترین ک: باورند این بر و نیستند پیشین رویکردهای

 وسازی  ساده از پرهیز و آنرا بین پنرا  و آشکار روابط مختلف، عوامل شناسایی ب: تا کنند می صرف را خود تالش

های  از روش یب: مسئل:، نوع یهای ساختارده از روش منظور (.1121آذر و همکارا ، ) بپردازند مسأل: کرد  میرواقعی

 یدارند ک: در آنرا، توافق سروکار یزا و مبرم مسئل: هایتیجای مسئل: با موقع است ک: ب: دهیچیپ هایستمیس مدلسازی

 بنیادین رویکرد. (1121)میرکاظمی محمد، محقر و صادقی مقدم،  ندارد وجود ستیچ یک: مسئل: واقع نیبر روی ا

 در قبالَها  روش این ظرور از پیش عملیات در تحقیق علم ک: است کرده پیدا گسترشهایی  حوزه ب: هاروش این تحلیلی

برای این  هایی ویژگی (1110وایت ) (.1110 روزنرد،) آ  شود درگیر نخواست: یا و نتوانست: ،چندا  موفق نبوده آ 

 عدم از باالیی سطح و متعارض عالیق متعدد،های  دیدگاه چندگان:، بازیگرا  ؛ وجودک: عبارتند از دارد ها بیا  می روش

اند ک: هریک مبتنی عملیات نرم توسع: یافت:دهی مسائل و تحقیق در های زیادی در راستای ساخت و  روشتاکن .قطعیت

رویکردهای سخت و نرم تحقیق در عملیات مکمل  مدر  قرار دارند.هایی چو  تفسیری، انتقادی و یا پسا بر پارادیم

مدل و برین: رتبندی( مسئل: و روش های سخت در یکدیگر هستند؛ ب: طوری ک: روش های نرم در تشکیل ساختار )صو

 (.1122 ) خسروانی، آذر و خداداد حسینی،کاربرد دارند مسائلسازی آ  

 یباشد( برا و قابل تعمیم راه مطلق و واحد )ک: درست کیک:  ردیگیمورد استفاده قرار م یزمان یانتقاد کردیرو

 و نوع نگاه اشخاص، قیعالتابعی از ها  ؛ در واقع پاسخاشت: باشدوجود ند مورد مطالع:گیری در مورد مسئل:  تصمیم

مطلق درست را ارائ:  ابجو چگاهیالبت: ه زین یانتقاد کردی. روباشد میموارد  لیقب نیو از ا ایشا  یمفروضات ارزش

 ،چی)الر دهدقرار  تمایو مورد ح آوردرا فراهم  نیگزیبازتاب و بحث در مورد مفروضات جا ندیتواند فرا اما می ؛کند نمی

 کننده بربود لیتسر یو اجتماع یانتقاد یآگاه قیبوجود آمد ک: از طر 2ستمیس یانتقاد تفکر میپارادا نیبنابرا. (1112

 ستمیشده است  مداخالت کل س لیمتفاوت تبد شاخ:ب: دو  میپارادا نی(. ا2112 ،باشد )فلود و جکسو  یوضع اجتماع

(TSI)3 و ادراک انتقادی سیستم (CSH)4 ،(. 1121. )الریچTSI دهد می شی( را افزاییچندگان: گرا ،یی)تکثرگرا زمیپلورال

بخش در حل مسأل: است. این ( یک رویکرد رهایی2191)الریچ،   باشد. ادراک انتقادی سیستم دگا ید ستمرهایی بخش تا 

 دهد( طراحی شده است )مسائلی ک: پاسخ دهنده از روی اکراه ب: آنرا پاسخ می های اجباری رویکرد برای استفاده در زمین:

فراهم کند.  یبیاز خودفر یریجلوگ ی( را برای)خودآگاهیخودانعکاس دیبا یبازتاب نیتمر .(2112 جکسو ، و فلود)

(. 2191 ،چی)الر دینما یدر ماجرا کاوشگر لیو دخ ریدرگ نیها را از طرففرض شیادراکات متضاد و پ دیبا نیهمچن

های  دگاهیدو  دهند می ب: مرزها را نشا  وطبآل مردهی( و ای)فعل یهای واقع تیوضع یب: خوب CSH یسواالت مرز

پیشنراداتی از جانب ( و هستنداطالع یها بتناقض نیها از وجود ا نفعی)ذ نماید میرا آشکار  ا نفعیذ ا یموجود م عارضمت

 (.1129 نصب،شود )دهقا  نیری، خزائی و علی میآنرا در جرت بربود سیستم در آینده مطرح 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Problem Structuring Method (PSM)
2. Critical System Thinking(CST) 
3. Total System Intervention(TSI) 
4. CSH 
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 نوع پاسخگویی ب: مسال: قابل بحثتحقیق در عملیات بر اسا، های  شده است روش ارائ: 2شکلچنانک: در 

 .باشند می

 

 (8110 چاترباک،) آنها به اتیعمل در قیتحق مکتب کردیرو و مسائل تنوع. 0 شکل

 

 ادراک انتقادی سیستمپیشینه نظری 

( ب: انتقاد از 2191انجام شده است. ابتدا، الریچ )CSH استفاده از متدلوژیهای قابل توجری با  در سالرای اخیر پژوهش

ها و رویکردهایی همچو  تحقیق در عملیات، علوم  های ستمگر و نحوه طراحی آ  پرداخت. الریچ معتقد بود دانش سیستم

پیشرفت و طراحی یک سیستم گیری،  ها، تحلیل سود و زیا ، ارزیابی مسأل: و ابزارهای مشاب:، ب: چگونگی شکل سیستم

ها قادر نیستند یک سیستم اجتماعی را از منظر افراد دخیل و افراد  کند. اما هیچ یک از این تکنیک اجتماعی کمک می

( معروف شد، را توسع: داد. CSH) متأثر مورد انتقاد قرار دهند. لذا وی مبانی تکنیکی ک: بعدها ب: ادراک انتقادی سیستم

در پژوهشی طی بررسی روش ادراک انتقادی سیستم و شرح و کاوش در آ ، ب:  1(2112) کسو همچنین فلود و ج

هارت و  برآ بررسی کاربردهای این روش در موضوع استراتژی پلیس لند  در مقابل: با حمل سالح گرم پرداختند. عالوه 

ر جنوب پرو استفاده کردند. در این ب: منظور بررسی اثرات محیطی ناشی از عملیات معاد  د CSHاز  2(1121) کاسرز

های نرم های مرزی الی: دوم در یادگیری حین عمل همراه با رویکرد متدولوژی سیستمپژوهش محققا  ب: نقش قضاوت

ب: عنوا  بنایی برای ارزیابی خدمات در کشورهای درحال توسع: استفاده  CSHاز  3(1120چکلند اشاره نمودند. گرین)

، بر سیستم هوشمندی کسب و کار یک سازما  خصوصی در آفریقای جنوبی متمرکز 4(1120) گوئد نموده است. ونتر و

های مرزی ذینفعا  نیازهای جدیدی برای سیستم هوشمندی شدند. ایشا  با استفاده از سواالت مرزی و تحلیل قضاوت

 کسب و کار بدست آورند ک: منجر ب: توسع: سیستم شد. 

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Flood R. L. and Jackson M. C. (1991)  
2. Hart D. and Caceres A. P. (2013) 
3. Green P. (2014) 
4  Venter, C., and Goede, R. (2016)
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توسط  "یمجاز تیواقع ستمیدر س CSHبا استفاده از  یشناخت یمرندس کیستماتیمرورس"با عنوا   گرید یپژوهش

های  ستمیاستفاده از س تیدر مورد قابل کیستماتیس یب: منظور بررس طالع:م نیانجام شد. ا (1122)2پوئنسا و همکارا 

 یبررس"تحت عنوا  گرید یمقال: ادر  .دانجام ش ،یمرندس ن:یدر زم یقاتیتحق نیو با هدف تدو یمجاز تیمرم با واقع

 با ستمیس یانتقاداثر و رابط: ادراک  یبررسب: انجام شد،  (1129)1تسیک: توسط گ "CSHبا استفاده از  یگذار ارزش

 ،یابیچارچوب ارز ،یابیارز یارزش اجتماع ینیبشیپب: تواند یم CSH بیانگر آ  بود ک: جی. نتای تأکید شدگذار ارزش

همچنین تحقیقی توسط  .گذاری کمک کندشارزفرآیند در  نفعا یها( و ذ) ابینقش ارز نییو تع ارهایمع :یانتخاب و توج

( متمرکز بر نظام تسریالت و اعتبارات بانکی صورت گرفت ک: ب: منظور بازنگری عمیق 1111) نیری و همکارا دهقا 

های انگیزش، قدرت، دانش و پای: موضوع شامل پای: 0 با رویکردی انتقادی، نظام تسریالت و اعتبارات بانکی ایرا  را در

 مشروعیت مورد بررسی قرار داد. 

 دگاهیاز د رویکردهای انتقادیاستفاده از با  یاعتبارات بانک می رسد تحلیل سیستم تخصیص در نرایت ب: نظر

مطالبات ، وزیعی تسریالتتواند راهگشای نواقص عمیق موجود شامل عدالت ت، میستمیس را یپذو تأثیر گذارا تأثیر

این مسال: علی الخصوص در کشورهای در حال توسع: نظیر ایرا  ک: در طراحی سازما  ها، خدمات و  .شودو ...  معوق

شود و رویکرد تصمیم گیرا  کاهش مشکالت ظاهری و می های آ  از تفکر سیستمی ب: ندرت برره گرفت:  نظام

 رسد.ی ب: نظر میهای مقطعی تصمیمات است، ضرور جوابدهی

 شناسی پژوهش روش

های توصیفی است ک: با توج: ب: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و با توج: ب: متدولوژی انتخابی از جمل: پژوهش

اجرا شده است. این  CSHهای متعدد و متناقض در خصوص تخصیص اعتبارات بانکی ایرا  مبتنی بر روش شرح دیدگاه

های عمیق با ذینفعا  مبتنی بر سواالت از پیش تعریف شده)سواالت مرزی( در خصوص روش مبتنی بر اجرای مصاحب:

، ابتدا الزم CSHهای انجام شده درباشد ک: در ادام: تشریح خواهند شد. برای بررسی و تحلیل مصاحب: موضوع هدف می

های بدست آمده را در قالب مبحث انتقاد مرزی  های الزم ب: منظور تحلیل پاسخ گاماست ابزارهای تفسیر این سواالت و 

 شرح دهیم. 

  CSHانتقاد مرزی و 

 ادعاهادرک  ب: تعبیری است.از ادعای بدست آمده  یتجسمارائ: و مفروم آ   یدر مورد انتقاد مرز CSH روش ی هست:

هر س:  ج:یو در نت ستند،مرتبط ه یهای مرز است ک: ب: قضاوت ییهاارزشمشاهدات و با توج: ب: و  قتیحقمنظر از 

ی ب: اسم مثلث ابد  مدل مفرومی کیب: صورت  تواندیم نیدهد ک: ا می حیتوض CSH. باشند میمورد ب: هم مرتبط  نیا

ب:  .است یزپاسخ ب: سواالت مر یبرا یمثلث ابد یریاز بکارگ یگفتمان ایبازتاب  ندیفرآ کی ،یستمیس یساز باشد. مثلث

و  ها افت:یدر علم را با در نظرگرفتن  یساز مفروم متعارف مثلثمثلث سیستمیک،  د،یجد یاصل روش شناخت کیعنوا  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Proenca et al. (2017) 
2 Gates. (2018) 
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 یها بر روش یک: متک یواقع یها امر را ن: تنرا ب: سبب مشاهدات متعدد و قضاوت نیا دهد؛ یگسترش مآ   یریگ ج:ینت

 ،یاخالق یها دگاهیمختلف اخالق و د یها با در نظر گرفتن جنب: ک:است، بل یداده پژوهش یها گاهیو پا ها :یپژوهش، نظر

در مورد  یمرز های قضاوتو  (مرجع یها ستمیمربوط ب: بربود و س میو مفاه ها یدر رابط: با نگران) یارزش هایقضاوت

ای مبتنی بر مشاهدات، و براین اسا، هر ادعا و یا یافت: (.1122 چ،ی)الر دهد یمربوط: انجام م های ن:یزم ای ها تیموقع

هرس: جنب: مثلث ابدی در خصوص گیری حقایق شده و لذا درک های مرزی افراد منجر ب: شکلهمچنین قضاوت

 تواند راهنمای محقق در رسید  ب: موقعیت مطلوب باشد. می هاست ک: پاسخ

CSH ب:  ازیمثلث، ن نیاز ا :هرگوش یبررس ینامد. برا می کیستمیس سازی مثلث را، مثلث نیتفکر درو  ا ندیفرآ

 (.گریی د نور دو گوش: ریگوش: مثلث در ز کی ی)بررس میدار گرید :سازی آ  با توج: ب: دو گوش شفاف

 ازیبخش ن 0آزمو  در  یخاص هستند ک: ما برا یموضوعات مرز یبرا یسینوخالص: ینوع ،یهای مرز یبنددست:

   یمرز یموضوع اصل چرارآل. دهینگاشت ا ای و یسازی در نگاشت واقع ساده یب: نوع ای م،یدار

  :رد؟یگیت مأو ارزش از کجا نش ی  حس هدفمندزشیانگپای  

  :ب: موفقت دارد؟ ازیاست ک: در حال انجام است و ن یزیدر کنترل چ ی  چ: کسو کنترل قدرتپای  

 :؟کند می تیادعا را حما یدانش  چ: تجرب: و تخصص پای  

 :کجاست؟ تی  مشروعتیمشروع پای  

هستند( ب: شکل  نفعیگروه ذ کی)ک: هر کدام مربوط ب:  مربوط را یهای اجتماع ( نقش2191) برهمین اسا، الریچ

ها در  شود؛ آ  یطراح دیبا ستمیدهند ک: س می زهیهایی دارد ک: انگ یاشاره ب: مشتر زهیانگ :یکند  پا می فیتعر لیذ

 ،کند جادیا تواندیم ستمیک: س یهای احتمال شرفتیپکنند و ب:  توج: می ستمیشرکت دارند، ب: مقصود س یطراح ندیفرا

 ندیفرا ا یکنند؛ در جر را کنترل می ستمیدارد ک: س یرندگانیگ میقدرت/کنترل اشاره ب: تصم :ی. پاهستند مندعالق:

چگون:  نک:ی( را مشخص کنند؛ و اطی)مح یرونیدهنده( و ب لیتشک ی)اجزا یهای کنترل درون هستند تا منبع یطراح

/طراحا  زهایردانش/تخصص اشاره ب: برنام: پای: دهند. می حیدارد را توض یبستگ طیب: اجزا و ب: مح ستمیس شرفتیپ

 نیا تضمآ  ر تیموفق ستیبا ها را اجرا نموده و می ستمیها هستند ک: س دارد ک: منبع دانش، تجرب: و مرارت هستند. آ 

و  یطراح ا یدر جر ها معموالَ هستند؛ آ  ستمیس تأثیرک: تحت  اردهایی د ندهیاشاره ب: ناظر/نما تیمشروع پای: کنند.

ها آ  ا یکنند )ممکن است میم دیمق یرا از نظر اخالق گرید نفعیحال س: گروه ذ نیبا ا ستند؛یها ن ستمیس یاجرا

سواالت  (،1112(. الریچ )1122)ونتر و گوئد،  شوند( لیباشند ک: الزم است تعدوجود داشت: متعارضی های  ینیب جرا 

 کرد  یطراح ریرا ب: شرح ز یمرز

 مد نظر باشند(؟ دیمد نظر هستند )با یچ: کسان قیعال گر،یباشد(؟ ب: عبارت د دیاست )با یچ: کس نفعیذ ای ی. مشتر1

 باشند(؟ دیها با ها هستند ) چ: دستاوردها چ: گریباشد(؟ ب: عبارت د دی. هدف چ: است ) چ: با1

کت:   می( مشتخص کنت  دیت )با میتتون یچگون: م گریباشد(؟ ب: عبارت د دیچ: است ) چ: با تیموفق اریمع ای شرفتیپ اری.مع1

 ند؟یآ ب: حساب می شرفتیدستاوردها مجموعا پ
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 یگتاه یدر جا دیت استت )با  یگاهیدر جا یچ: کس گریباشد(؟ ب: عبارت د دیبا یاست )چ: کس یچ: کس رندهیگ می. تصم0

 را عوض کند؟ شرفتیپ یارهایباشد( ک: مع

تحتت   دیت هستتند )با  رنتده یگ میهستند تحت کنترل تصتم  ازیمورد ن تیموفق یک: برا یگرید طیو چ: شرا ی. چ: منابع2

 طیبتواننتد( کتدام شترا    دیت توانند )با کار هستند می ا یهایی ک: در جر آ  گریها باشند(؟ ب: عبارت د رندهیگ میکنترل تصم

 را کنترل کنند؟ تیموفق

 میتصتم  گتر یب: عبارت د بدهند(؟ لیتشک دیدهند )با می لیگیری را تشک تصمیم طیاز مح یقسمت تیموفق طی. کدام شرا0

 (؟ستندیکار ن ا یک: در جر یکنترل کنند( )مثال از نظر کسان دیکنند )نبا را کنترل نمی یطیچ: شرا رندگا یگ

 یچت: کست   گتر ی(؟ ب: عبارت ددیای/ متخصص ب: شمار بیحرف: ا دی)با دیآ متخصص ب: شمار می ایای  حرف: ی. چ: کس2

 ی تجرب: و تخصص باشد(؟ ارائ: دهنده دیی تجرب: و تخصص است )با ارائ: دهنده

دانش مرتبط  ییزهایچ: چ گری(؟ ب: عبارت دردیمورد کنکاش قرار بگ دی)با ردیگ مورد کنکاش قرار می ی.چ: نوع تخصص9

 (؟ندیایدانش مرتبط ب: حساب ب دی)با ندیآ ب: حساب می

ک:  یکسان گریب: عبارت د باشد(؟ تیی موفق کننده نیتضم دیاست )با تیی موفق کننده نیتضم یچ: کس ای یزی. چ: چ1

باشتند(؟   تیموفق یبرا یب: دنبال ضمانت دیهستند )با تیب: دست آمد  موفق یبرا یکارند کجا ب: دنبال ضمانت ا یدر جر

کارند،  ا یک: در جر یافراد رتیب: کار بستن تجرب: و بص نفع،یذ فرادافراد متخصص، شرکت داد  ا ا یمثال اتفاق نظر م

 ؟یاسیهای س تیحما

باشد(؟ ب: عبارت  دیآ  هستند، است )با تأثیراما تحت  ستندیکار ن ا یک: در جر یکسان قیعال ندهیناظر/نما ی. چ: کس21

توانند حرف بزنند، مثل  هایی ک: خودشا  نمی نفعیحرف دل ذ یباشد(، و چ: کس دیاست )با یقیحق نفعیذ یچ: کس گر،ید

 بزند(؟ دیازند )ب ها، را می رانسا یو م ندهیهای آ نسل

 دیت کنتد )با  کارنتد ضتمانت متی    ا یهایی ک: در جر های آ  ها/وعده :یرا از فرض تأثیرسازی افراد تحت  رها ی. چ: کس22

 باشد(؟ دیکجا است )با تیحقان گریبکند(؟ ب: عبارت د

باشند(  دیمد نظرند )با تیاز موفق ییچ: چشم اندازها گریباشد(؟ ب: عبارت د دیکننده است )با نییتع ینیب . کدام جرا 21

 بشوند(؟ دیشوند )با می لیو چگون: تعد

 (8102. آناتومی هدفمند )الریچ، 8شکل 
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 ،چی)الر سازندیادعا را م 2هدفمند  آناتومی گر،یکدیچرار موضوع با  نیاجماع امی شود  مالحظ: 1چنانک: در شکل

)ن:  ها تیدر املب موقع یبازتاب ضرور نیتمر یچرار موضوع برا نیاست ک: ا نیا یانتقاد دراکات(. اهداف ا2191

 یضرور ییآنجا زچرار موضوع ا نیاست. ا یاتیو ح یضرور ،یامداخل: حرف: ای یریگمی( در حل مسأل:، تصمش:یهم

 میتوان می زا یب: چ: م ای ستیادعا چ کی( ی)منظور واقعیک: معن میبفرم واقعاَ میتوان مین، هستند ک: بدو  توج: ب: آ 

)الریچ،  ردیگیمت أنش سمیاز پراگمات، ک: میاقدامات قرار ده یای برا :یآنرا بعنوا  پا یعنی م،یده صیآنرا معتبر تشخ

( و نحوه اجرای آ  ب: دهقا  نیری و CSH) از جزئیات متدلوژی دقیق(. بدین منظور برای کسب اطالعات 1112

 نماید.مراحل اجرائی این پژوهش را ارائ: می 1( رجوع شود. شکل1112( و )2191(، الریچ )1111) همکارا 

 

 . مراحل اجرائی پژوهش1شکل 

 های پژوهشیافته

 ب: خبرگا  از نفر 9 با افت:ی توسع: یمرز سواالت خصوص در ییها مصاحب: روش مطابق پژوهش، یاجرا ندیفرآ طول در

از  ریب: دو دست: افراد تأثیرپذ یپژوهش خبرگا  مورد بررس نی. در اگرفت صورت شا یا کار دفتر در و یحضور صورت

ضرورت بود  موضوع و  یاند. با توج: ب: تخصص بودهعتبارات تخصیص او تأثیرگذار در  یاعتبارات بانک تخصیص

و فعاال  متخصص در کسب و کار ک: ب: متقاضی دریافت اعتبار بوده اند دانشگاه  دیاز اسات ریپذخبرگا  تأثیر ،شناخت

 سطح در بانک سیرئ و استا  مرکز سیرئ ،شعب: سیئاز جمل: ر یدر سطوح مختلف زیافراد تأثیرگذار نند. انتخاب شد

 .ب: صورت هدفمند انتخاب شدند ورکش

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Anatomy of Purposefulness 
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ساعت ب: طول انجامید. پژوهشگرا  در دو وظیف: مصاحب: کننده و گزارش  1الی  1ها حدود  هریک از مصاحب: 

ها بصورت یادداشت برداری  داد و پاسخ کننده ابتدا هرسوال را برای مصاحب: شونده شرح مینویس تقسیم شدند. مصاحب:

شد. همچنین فایل صوتی هر مصاحب: جرت بررسی متعدد ضبط شد.  خالص: نوشت: میتوسط گزارش نویس، بصورت 

وجود داشت، توضیحات تکمیلی   شد و چنانچ: ابرامیشونده شرح داده میهرسوال با توج: ب: زمین: مسأل: برای مصاحب:

ب مصاحب: شونده تأثیر هایی ک: ممکن بود در جوا گردید. پژوهشگرا  از پرسید  مصداقتوسط پژوهشگرا  ارائ: می

گرفت، پژوهشگرا  سوال را مجدداَ بگذارد اجتناب و تنرا در زمانی ک: بازتاب مناسب از سوی مصاحب: شونده صورت نمی

پرسیدند. نقط: نظرات، ادعاها و پیشنرادات هریک از  های اولی: می تر و با توج: ب: محتویات پاسخب: صورت دقیق

 بازبینی شده است. مصاحب: شوندگا  در چند نوبت

 یمرز سواالت به شوندگان مصاحبههای  پاسخ خالصه

ای از مرمترین نظرات مصاحب: شوندگا  در جداول زیر ارائ: شده است. همچنین  برای مقایس: و بررسی سریع، خالص:

اند. در ادام: مشخص شده Iو  Aشرح تفصیلی هرسوال در ادام: مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هریک از خبرگا  با کد

A1  تاA3 از تخصیص تسریالت و اعتبارات هستند ک: پست دانشگاهی و آکادمیک دارند.  1افراد تأثیرپذیرI1  تاI5 

ب: بررسی  2های مختلف ایرا  دارند. درادام: جدول  های مدیریتی در بانکدراین سیستم هستند ک: مسئولیت2افراد درگیر

 پردازد.می  های بانکی عتبارات و وامپای: انگیزش در تخصیص ا

 های مرزی حاصل از سواالت منابع انگیزش قضاوت .0جدول

منبع 
 انگیزش

مشتریا  تخصیص اعتبارات بانکی چ: کسانی 
 هستند؟

 هدف از اجرای تسریالت و اعتبارات بانکی چیست؟
معیار بربودوموفقیت در سیستم تسریالت و 

 بانکی چیست؟ اعتبارات

 IS OUGHT TO IS OUGHT TO IS OUGHT TO حالت

A1 

 هم: افرادجامع:
درصد مشخصی ب: هریک از 
صنایع اختصاص داده 

 شود می
 

نظام اعتبار سنجی 
واحدی برای 
تخصیص وام ب: 
مشتریا  وجود 

 ندارد

------- 

سیستم باید تصمیم 
بگیرد اعتبار هر فرد 
چقدر است و 

براسا، اعتبار وام 
 دهد

مطالبات معوق نسبت 
ب: کل تسریالت 

تخصیص داده شده و 
همجنین مطالبات 
 سررسید گذشت:

ارزیابی عملکرد مدیرا  
براسا، عوامل کلیدی 

 موفقیت باشد
سیستمی ک: عملکرد را 
بسنجد و مدیرا  
 براسا، آ  کار کنند

A2 

 مشتریا  حقیقی و حقوقی
 شرروندا  و کسب و کارها

 

همین حالت ایده 
 استآل 

 فرآیندها درست تعریف نشده اند
خروجی و معوقات 
بانکی از یک 
 درصدی باال نرود

KPI مطالبات معوق 
 سودآوری بانک

بانک نباید بنگاه دار 
باشد/بانک باید بازار 
پولی کشور را مدیریت 
 کند/مسئولیت اجتماعی

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Affected 
2 Involved 
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A3 

هرفردی ک: نیاز مالی داشت: 
باشد و ب: دنبال اخذ 

باشد)مشتریانی ک: تسریالت 
نیاز مالی دارند، سپرده 
گذارا  بانکی/ بانک ها) 
سود سپرده و سود 
بانک(/،دولت) نظام 
 کند(اقتصادی را هدایت می

بانک باید در 
اعطای تسریالت 
 عادالن: رفتار کند.
مشتریا  سیستم 

 ها باشند همین

 ب: دنبال منافع کوتاه مدت/
 های مدیریتی/ هزین:

رآمدزایی برای مرمترین ابزار د
 ها و دلیل بقا است/ بانک

سوء مدیریت موجب مطالبات 
 معوق شده/

 فساد سیستم بانکی زیاد/
تسریالت ب: عده ای خاص داده 

 شود می

بزرگترین ابزارتأمین 
مالی است/تامین 

مالی 
گروهی/برطرف 
کرد  نیازهای 
مالی کوتاه مدت 
/راه انداختن چرخ: 
اقتصاد و شکوفایی 

 اقتصادی

الت بیشتر تسری
عملکرد برتر/ 

/سود NPLشاخص 
تسریالت ک: باالتر 
 باشد برتر است/

میزا  رعایت کرد  
 سرفصلرای اعتبارات

/ بررسی NPLشاخص
کنیم چقدر فرد 

تسریالت گیرنده برای 
اقتصاد مفید است/نسبت 
موفقیت تسریالت بانک 
در کسب و کارها/در 
ریسک ارائ: تسریالت 

 ها سریم باشند بانک

I1 

های اقتصادی، تولیدی  بنگاه
 و خدماتی/

 مصرف عموم مردم

در نحوه تخصیص 
ها مشکل  وام

داریم/ چ: حجمی 
در کجا پرداخت 
شود؟/ اطالع 

رسانی درستی برای 
مردم عادی وجود 

 ندارد

جرت چرخاند  چرخ اقتصادی 
بنگاه و خانوار/جمع آوری سپرده 
 ها/درآمد زایی برای بانکرا

 

های  شکوفایی بنگاه
اقتصادی/ استفاده 
درست از اعتبارات 

 دریافتی/
تطابق نرخ 

تسریالت معوق با 
 استاندارد جرانی

نرخ تسریالت معوق 
شده/نسبت کفایت 
سرمای:/جذب منابع 

 مالی
 

 رشد اقتصادی
 میزا  سرمای: درگردش
 نرخ تولید داخلی

I2 

مشتریا  معمولی در سطح 
های اقتصادی و  خرد/طرح

 واحدهای تولیدی

های تولید و  طرح
اشتغال جدید باعث 
افزایش سران: ملی 

شود/ایجاد زیر  می
 ساخت

ایجاد اشتغال/حفظ اشتغال 
موجود/توسع: کسب و کار در 
بخش بازرگانی/پرداخت سود ب: 

 سرمای: گذارا 

شکوفایی اقتصاد 
 ملی

اولین قدم عدم 
انحراف 

اعتباری/درجایی ک: 
باید مصرف شود./ 
 اعتبارسنجی

 اعتباری زیادانحراف 

I3 

تمام افراد موجود در جامع: 
ک: در بانک حساب و 
 موجودی داشت: باشند/
های  درصد گرفتن وام و مبلغ

متفاوت باتوج: ب: پولی ک: 
 در حساب دارند

هم: افراد موجود 
 در جامع:
 

 کسب درآمد برای بانک
 
 

رونق اقتصاد جامع: 
با تخصیص منابع 
مالی/ رفع 
 مشکالت مردم

نقدینگی /تأمین 
برای جامع:/وام 
داد  درست ب: 
افراد درست و 

 نیازمند

دستور العمل و بخش 
نام: صادره از سوی 
بانک مرکزی درست 

 اجرا شود.
 

نیاز مشتریا  سنجیده 
شود/ تخصیص براسا، 
نیاز/پرداخت تسریالت 
بصورت اتوماسیو  شود 
تا فرآیند وام دهی 

شفاف شود/ لینک شد  
بانکرا در پرداخت 

 الت وبدهی هاتسری

I4 

های صنعتی و  بخش
های  تولیدی/ بخش

کشاورزی/بخش مسکن و 
ساختما  سازی/میزا  کمی 

 گیردمی ب: مردم عادی تعلق 

هم: افراد جامع: 
برای برطرف کر  
نیازهای ضروری 

 شا 

 جلوگیری از زیا  دهی بانکرا
درصد مشخصی از 

ها  منابع بانک
 تخصیص یابد

های کمی از  آماره
تعداد تسریالت جمل: 

 تخصیص یافت:

های کیفی  یعنی  آماره
چ: میزا  منابع بانکرا 
درست و در جای درست 

 مصرف شده است

I5 

های تولیدی و  بخش
خدماتی کشور/برای اقشار 
آسیب پذیر جرت خود 

 اشتغالی

ها طبق  بانک
تخصص خود اقدام 

ب: اعطای 
 تسریالت کنند

هدفی از سوی بانکرا تعیین 
های سیاسی ب:  است/بست:نشده 

بانک ابالغ و تحمیل 
تواند بازاریابی شود/بانک نمی می

کند و مشاور خوبی باشد/سرمای: 
گذار خارجی رمبت ب: سرمای: 

 گذاری ندارد
خلق سرمای: نمیکنیم، خلق پول 

 کنیممی

بجای صنایع 
کوچک، ب: سمت 
صنایع بزرگ 

برود/صنایع بزرگ 
پایداری بیشتری 

جی دارد/اعتبار سن
بجای نگاه ب: 

 گذشت:

مالک آماری است 
ک: استاندار پسند 

کند/ جذب اعتبارات  
بیشتر/ تخصیص 
اعتبارات دستوری 
بیشتر/عدم تسوی: 
مطالبات بانک از 

 دولت/

% مطالبات 92حداقل 
ک: تخصیص داده 

 شود، برگردد. می
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  مشتریا  تخصیص اعتبارات بانکی چ: کسانی هستند؟0سوال 

ها حضور ندارند، معتقدند  کنند و خود در فرآیند تصمیم گیری متأثر از سیستم ک: از بیرو  ب: سیستم نظاره میتمامی افراد 

توانند از آ  استفاده نمایند. برخالف تصور، افراد  این سیستم برای تمامی مردم بوجود آمده است و تمامی مردم جامع: می

ها دانند. آ کنند، مشتریا  این سیستم را تمامی آحاد جامع: نمی ه میمتأثر و تصمیم گیرنده ک: از درو  ب: سیستم نگا

توانند تمامی افرادی باشند ک: صالحیت افتتاح حساب بانکی را  معتقدند در شرایط فعلی مشتریا  بانکی در سطح خرد، می

زه کارآفرینی، تجارت، باشند، اما آنچ: درخصوص اهم تخصیص اعتبارات مطرح است ک: اعتبارات مربوط ب: حو دارا می

صنعت و کسب و کار است، مشتریا  انتخاب شده و سلیق: ای )و گاها تحمیلی( بدو  مبنای دقیق در تصمیم گیری 

عدالتی را بیشتر در نحوه اعتبارسنجی هستند. در شرایط وضعیت ایده آل نظرات کمی متفاوت است؛ افراد متأثر بی

شوند و خواستار توج: ویژه ب:  عدالتی شدیدی را در سیستم متذکر میفراد متأثر بیدانند تا در دست: بندی مشتریا . ا می

)مشتریا ( هستند. تصمیم گیرندگا  و افراد دخیل در سیستم، تقسیم عادالن: را از نقط: نظر نیاز  نیاز واقعی آحاد مردم

خصیص اعتبارات، از رشد اقتصاد کشور ها در تکنند و معتقدند سفارشی بود  و عدم اختیار الزم بانک بانک مطرح می

دانند، اما تلقی از این بی عدالتی  کند. اگرچ: هر دو طیف از مصاحب: شوندگا  سیستم فعلی را ناعادالن: می جلوگیری می

توا  با ذکر مثالی از اقتصاد دا  شریر، آدام اسمیت بیا  کرد. تصمیم  بسیار متفاوت است. تفاوت در این نظرات را می

دگا  درو  سیستم همچو  آدام اسمیت، بر وجود یک دست نامرئی معتقد هستند ک: چنانچ: اقتصادی لیبرالیستی در گیرن

 ناخواست: اجتماعی سیستم تخصیص اعتبارات بانکی حاکم گردد، مشکالت خود ب: خود مرتفع خواهد شد، یعنی مزایای

های ناظر و ارزیاب در  گر افراد متأثر خواستار دخالت سازما ها بوجود خواهد آمد. از طرف دی فردی بانک اقدامات از ناشی

نماید.  امر تخصیص اعتبار هستند. نگاه تصمیم گیرندگا  ب: منافع سازمانی و نگاه متأثرین ب: منافع اجتماعی، بدیری می

ای جرا  هباشد. ب: دلیل عدم همکاری با سایربانکهمچنین محدودیت اعتبارات قابل تخصیص نیز قابل ذکر می

ذینفعا  توانایی دریافت تسریالت از منابع جرانی را ندارند و این خود طرف تقاضا را در تخصیص اعتبارات بزرگ و 

 عرض: را محدود کرده است.

 بانکی چیست؟ اعتبارات و تخصیص تسریالت از   هدف8سوال 

دانند، از این منظر ک: نگاه  ت سازما  میدر شرایط فعلی، افراد متأثر، هدف از اجرای این سیستم را منافع کوتاه مد

های دولتی بلندپای: نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  های مصوب نراد سازما ، با منافع اجتماعی بلندمدت و برنام:

دانند. افراد دخیل در سیستم نیز هدف اجرای آنرا کسب درآمد برای سازما  و  (، در تعارض می2010)سند چشم انداز 

های کلی همچو   دانند. در شرایط ایده آل دیدگاه های دولت و کسب درآمد می ل مطابق با برنام: ریزیایجاد اشتغا

ای مطرح شده اند و بر لزوم هماهنگی اهداف راهبردی سیستم با چشم شکوفایی و رونق اقتصادی و عدالت سرمای:

 اندازهای آتی کشور تأکید دارند. 

 



 01 یوام بانک یصدر تخص ینفعانذ یمرز یها قضاوت یلتحل

 

 چیست؟ بانکی اعتبارات و تسریالت تخصیص در بربود و موفقیت معیار :1سوال 

دانند. معیار فعلی سیستم را برای ارزیابی موفقیت، میزا  نرخ هیچ یک از مصاحب: شوندگا ، سیستم فعلی را موفق نمی

دانند. در شرایط ایده آل اما نظرات متفاوت است. جامع ترین پاسخ ک: پاسخ سایر افراد را نیز شامل  تسریالت معوق می

توانند  ها می گردد. این شاخص های کلیدی عملکرد است ک: توسط متأثر از سیستم پیشنراد می ود، استفاده از شاخصش می

ب:  1های اقتصادی، برره وری، مسئولیت اجتماعی و سایر انتخاب شده و مورد استفاده قرار بگیرند. جدول  در زمین:

 پردازد.های بانکی میوام بررسی پای: منابع قدرت و کنترل در تخصیص اعتبارات و

 قدرت و کنترلحاصل از سواالت منابع  یهای مرز قضاوت. 8جدول

منبع 
 قدرت

تصمیم گیرنده در تخصیص تسریالت و اعتبارات بانکی 
 کیست؟

منابع تحت کنترل تصمیم گیرندگا  چ: 
 چیزهایی است؟

چ: چیزهایی شرایط موفقیت را در 
 تخصیص تسریالت و اعتبارات بانکی در

 کند؟محیط تصمیم گیری، ایجاد می

 IS OUGHT TO IS OUGHT TO IS OUGHT TO حالت

A1 معاونت و نظارت بانکرا ---------- 
تایید صالحیت 

 مدیرا 
----------- 

 فشارهای سیستم/
نمایندگا  
 مجلس/دولت

نظارت دیوا  
محاسبات/دولت 
 مجری باشد

A2 

شورای عالی 
بانکرا/شورای عالی 

 نظارت
 

همین حالت ایده آل است/رییس 
بانک مرکزی باید نظام پولی کشور 

 را مدیریت کند
 منابع پولی

 منابع اطالعاتی
 منابع انسانی

اختیارات مستقل بانک 
 مرکزی از دولت

های قدرتمند  ارگا 
 مالی در ایرا 

های مرتبط با  ارگا 
فناوری اطالعات در 
 کشور/مالیاتی ها/

NGO ها 

A3 

مدیرا  ارشد 
بانکرا/سرامدارا  

های  بانک
 خصوصی/بانک مرکزی

 

مشتریا  نرایی/ متقاضیا  
 تسریالت/دولت/بانک مرکزی/

 شورای پول و اقتصاد/
وزارت اقتصاد/وزارت صنایع و 

 معاد /اتاق بازرگانی

 منابع مالی
 قدرت در بانکرا

قدرت بانکرا کم 
های  شود/شرکت

حسابرسی/ازطریق 
 نرادهای بیرونی

 

کال  متغیرهای 
اقتصادی) تورم، 
قیمت ارز، قیمت 
مسکن، قوانین 
 بانک مرکزی(

نظارت بر مصرف 
/تسریالت/حسابرسی 

 ها

I1 بانک مرکزی 
بانک مرکزی باید باشد اما باید بطور 

 مستقل از دولت عمل کند

 پول
 منابع مالی
 قانو 

---------- ----------- ------------ 

I2 

های اعتباری/  کمیسیو 
معاو  و رئیس مدیر و 

 اعتبارات
 مدیرعامل بانک

های  انواع سپرده
بانکی قرض الحسن: 
حاری پس انداز کوتاه 
مدت و بلند مدت 
منابع صندوق توسع: 

 ملی کشور

--------- 

رعایت قوانین 
ومقررات 

اعتباری/تخصیص 
عرض:/ تعرد 
سازمانی پرسنل 

 بانک

سیستم درست باشد. 
سیستم ب: درستی 
 طراحی شده باشد.

I3 

 سازما  روش ها
 مدیرا  شعب

 هیئت مدیره بانک
 اعتبارات کل بانک

 همین حالت ایده آل است
 منابع مالی

قدرت در تصمیم 
 گیرندگا 

------------- 
اعتبار سنجی 

مشتریا  ک: درست 
 شود انجام نمی

نظارت بانکی بر 
مصرف تسریالت ک: 
در جای درست مصرف 

 شوند یا خیر می

I4 
مرکزی ناظرهای بانک 
 در استا  ها

بانک مرکزی با استفاده از 
 های درست سیاستگذاری
 

 منابع ارزی
 منابع مالی

منابع قدرت گذاری 
 مالی

--------- --------- ------------- 
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I5 

مسئولین استانی در 
 بانکرای استانی/

تخصیص اعتبارات/ 
نسبت مطالبات ب: 
مصارف)کم(/ 
ها  عملکردشعب:/استانی

را معیار جذب اعتبار 
 دهند قرار می

 بانک مرکزی
ناظر بر بازارهای پول، سرمای:، 
بور، و ... باشد/ ب.م باید هم: را 
نمره بدهد/نقش بانک مرکزی خیلی 

 کمرنگ است/

 عدم استفالل بانک مرکزی

 استقالل/
رئیس بانک مرکزی 
باید پاسخگوی 

مجلس باشد/رئیس 
بانک مرکزی نباید 
لزوما همسوبا دولت 

 باشد.
 

اید استقالل داشت: ب
 باشد.
 

نرادهای حاکمیتی 
تصمیم گیرنده 
نباشند و ابالغ 
کننده نباشند/فقط 
ناظر بر عملکرد 
 سیستم باشند.

 

های ما ب:  سیاست
سمت زیربنایی و 
ساختاری برود/قانو  
فعلی معیوب است/ 
 10قانو  ما مربوط ب: 
سال پیش است/ 

بانکداری ما کالسیک 
 هست

 تصمیم گیرنده در سیستم تسریالت و اعتبارات بانکی کیست؟  :0سوال 

نظرات در افراد دخیل و تأثیرپذیرا  چندا  متفاوت نیستند و اختالف آشکاری در آنرا وجود ندارد. عمدتاَ تصمیم گیرنده در 

ی هستند. اما دو نفر از های اعتبار ها مدیرا  ارشد سرامدارا  و کمیسیو مورد ارزیابی موفقیت سازما  شورای عالی بانک

افراد دخیل معتقدند ک: بانک مرکزی تصمیم گیرنده اصلی است. عالی رتب: ترین مصاحب: شونده ما معتقد است ک: 

کنند و عمالَ ها و نرادهای حاکمیتی حضور دارند، بر امر تصمیم گیری اعمال نفوذ شدیدی می افرادی ک: در استانداری

کند. بانکرا باید رضایت نرادهای باالدستی و حاکمیتی را جلب کنند ک: مدیرا  ری نمیگیبانکرا در این امر تصمیم

شود و امکا  حذف آ  مدیر وجود دارد. در حالت ایده آل  درسمت خود بمانند و ب: معنای عدم موفقیت سیستم تلقی می

گیرنده باشد. اما بعضی از مصاحب:  تقریباَ یک نظر یکسا  وجود دارد ک: بانک مرکزی باید بصورت جدا از دولت تصمیم

ها معتقدند ک: باید افراد دیگری نیز در این تصمیم گیری دخالت کند. یعنی لزوماَ بانک مرکزی در این مقام نباشد.  شونده

های متأثراز این سیستم مثل صنعت معد  و کشاورزی، مسکن و  مثال شورای پول و اقتصاد، وزارت اقتصاد و وزارتخان:

و میره. منتری یک سیستم بازخور نیز باید وجود داشت: باشد تا ب: ما کمک کند ک: بازخورد مشتریا  نرایی را  شررسازی

 نیز بگیریم.

   منابع تحت کنترل تصمیم گیرندگا  چ: چیزهایی است؟3سوال 

اری کند، اما چو  تواند صالحیت مدیرا  ارشد را زیر سوال ببرد و در منابع پولی دستک در حال حاضر بانک مرکزی می

شوند، یک تعارضی وجود  های دولتی هم ازطرف دولت مدیریت میکند و بانکبانک مرکزی با همکاری دولت کار می

 دارد. 

 کند؟   چ: چیزهایی شرایط موفقیت را در سیستم تسریالت و اعتبارات بانکی در محیط تصمیم گیری، ایجاد می3سوال

های قدرتمند در ایرا ، نظیر دولت و مجلس شورای اسالمی، شرایط  است ک: ارگا نظرات مصاحب: شوندگا  اینگون: 

توانند نشا   کنند. همچنین متغیرهای کال  اقتصادی) نرخ تورم، نرخ ارز و ..( نیز میموفقیت را در این سیستم ایجاد می

رگیر و تأثیر پذیر سیستم، این بوده دهنده عملکرد درست یا نادرست سیستم باشند. در حالت ایده آل، نظر هم: افراد د

است ک: باید ارگانی جرت نظارت بر عملکرد بانکرا مانند دیوا  محاسبات و یا سازما  حسابرسی و موسسات حسابرسی 

 ب: صورت قدرتمند عملکرد را پایش و بسوی موفقیت پیش ببرند.

 دهد.های بانکی را مد نظر قرار میپای: منابع دانش و تخصص در حوزه نحوه تخصیص اعتبار و وام 1جدول 
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 دانش و تخصصحاصل از سواالت منابع  یمرزهای  قضاوت .1جدول

منبع 
 دانش

متخصصا  در این سیستم چ: کسانی 
 هستند؟

چ: تخصصی در سیستم تسریالت و اعتبارات 
 بانکی مورد نیاز است؟

چ: کسی موفقیت سیستم تسریالت و اعتبارات بانکی 
 را تضمین میکند؟

 IS حالت
OUGHT 

TO 
IS OUGHT TO IS OUGHT TO 

A1 
 موسس: آموزش بانکداری
 پژوهشکده پولی و بانکی

-------- 
ساختار سیاسی اجازه 

 دهد نمی
-------- ---------- ----------- 

A2 

موسس: عالی پول و 
اعتبار/موسس: عالی 

بانکداری/پژوهشکده پولی 
 و بانکی

کرسی استادی  
حمایت علمی از 

استادا   طرف
 ودانشگاهیا 

دانش بانکداری/دانش 
 تخصیص اعتبارات

فرآیند کاوی/مدیریت 
مطالبات مشکوک 

 الوصول/
 ----------- هیچکس

A3 

افرادی ک: در سیستم 
کنند/ تسریالت کار می

 اداره اعتبارات بانکرا

بررسی عملی 
شود، با دانش 
اعتبارسنجی 
شود و تصمیم 

گیری 
شود/تمرکز 
زدایی شود/ 
شرکترای 
ریسکرای 
 اعتباری

دانش مالی/ محاسب: 
/ ITاقساط و برره/ دانش 
دانش حسابداری/ 
 اعتبارسنجی

Data 

science/Data 

mining/BI تخصص/
 سکوک قرض:

شخصی موفقیت سیستم را 
 تضمین نمیکند

موفقیت آ  را نظام 
اقتصادی کشور تضمین 

 میکند
 رشد اقتصادی
 نرخ تسریالت

 صندوق بین المللی پول
متغیرهای کال  اقتصادی 

 کشور
 

I1 

پژوهشکده پولی و بانکی 
ک: در بانک مرکزی وجود 
دارد ک: شامل مدیرا  

 شود ارشد بانکرا می
 

اقتصاددانا /است
فاده از 

دانشگاهیا / 
توسط 
 پژوهشکده

حسابداری/علوم 
بانکی/حسابرسی/مدیریت 

 مالی

/متخصص ITحقوق/
سیستم و 

روشرا/متخصص برین: 
 داده هاسازی/علم 

سیستمی بصورت جامع 
 وجود ندارد

زیر سیستم کنترل 
کیفیت/مدیریت عملکرد 

 در ساختار بانکرا

I2 

هم: کسانی ک: عضو 
کمیسیو  اعتباری هستند/ 
واحد کارشناسی فنی مالی 

 و ارزیاب طرح

کارشناسا  
صنایع و 
 کشاورزی

تخصص مالی بانکی/ 
 اقتصادی و سیاسی

سیاست نباید دخالت 
 باشد.داشت: 

هما  کارشناسا  تضمین 
 میکنند

---------- 

I3 
کارشناسا  اعتباری بانک 
 ها/ هیئت مدیره بانکرا

همین حالت 
 ایده آل است

های  دانش مالی/دوره
اعتباری برای کارشناسا  

 صف

دانش تخصصی 
 اعتبارات

 هیچکس
بانک مرکزی و واحدهای 

 نظارتی

I4 
متخصصین و بیسوادا  با 

 مدرک
 

 افرادی ک:
افزو  بر مدرک 
تخصص داشت: 

 باشند
 

 تخصص حقوق

حسابداری در سطح 
سیستم بانکی/آموزش 
علوم بانکی ب: درستی 
انجام شود/علوم 

 اقتصادی

 ----- هیچکس

I5 

نیرو از بدن: اجرایی است و 
کار تخصصی انجام 

شود/ تجربی  نمی
است/تجرب: گذشت: 
نگراست و دیر در، 

های ضمن  میگیرد/ کال،
خروجی ندارند و خدمت 

 01علمی نیستند/ زیر 
 درصد تأثیرگذارند

ها باید  نظارت
ب: صورت پیش، 
حین و بعد از 
فرآیند در نظر 
 گرفت: شود

اال  ما فقط بعد 
از انجام کار 
 نظارت داریم

 

کارشناسا  داریم در س: 
 طبق:  فنی، اعتباری، مالی.

 

ما باید موسس: آموزش 
عالی را تقویت کنیم و 

بعنوا  کارشنا،  افراد را
 اعتباری آموزش دهیم/

 

هیچ تضمین کننده ای 
 وجود ندارد

 

بانک بعنوا  مسئول باید 
 در این قضی: دخیل باشد
هرچی بانک مرکزی 

قدرتمند تر باشد بدن: پولی 
 کندکشور برتر عمل می
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 متخصصا  در این سیستم چ: کسانی هستند؟ :2سوال 

اند ک: پشتیبا  علمی آ  پژوهشکده پولی و بانکی کشور است. آنچ: پژوهشکده پولی  افراد متأثر سیستم را اینطور شناخت:

توانند بعد علمی و تخصصی کار را ب:  کند، کارشناسا  متخصص این حوزه است ک: می بانکی بعنوا  خروجی ایجاد می

م، افرادی وجود دارند ک: طی گویند. آنرا معتقدند ک: از بدن: اصلی سیست دوش بکشند. اما افراد دخیل چیز دیگری می

کنند و در دورا  بلوغ خود پشتیبا  فنی و علمی سیستم حاضر هستند. افراد دخیل معتقدند  سالیا  سال کسب تجرب: می

ای ندارند و ورود آنرا با مقاومت شدید افراد با تجرب: مواج: تازه فارغ التحصیال  عمالَ در این سیستم جایگاه تعریف شده

رخی مصاحب: شوندگا  ما در لحن صحبت خود سواد آمادمیک را نقض کرده و دانش ضمنی تجربی را است. حتی ب

دانند. در حالت ایده آل افراد متأثر از سیستم معتقدند نقش دانشگاه و دانشگاهیا  در سیستم کمرنگ  جایگزین کارآمد می

تواند تقویت گردد. آنا  علت ورود  ی مرتبط میها دیده شده است. این نقش با استفاده از حمایت اساتید و پژوهشکده

دانند. افراد دخیل در  های مختلف و پیگیری اهداف بلند مدت تر می دانشگاهیا  را ب: سیستم، ارزش آفرینی در حوزه

های مشابری برای این چالش ندارند. اما نظر یکی از کارشناسا  دخیل در سیستم قابل توج: است.  سیستم پاسخ

های بزرگ، معتقد است اینک: چ: کسانی پشتیبانی علمی را بر عرده دارند،  لی رتب: استانی یکی از بانککارشنا، عا

بحثی مرم است، لکن مرمتر از آ  نحوه پشتیبانی است. سیستم فعلی تنرا پس از انجام فرآیند ارزیابی پشتیبانی علمی 

 نی پیش از فرآیند، حین انجام و پس از آ  صورت گیرد. شود، اما بایستی این نظارت و پشتیبانی در تمام مراحل یع می

 چ: تخصصی در سیستم تسریالت و اعتبارات بانکی مورد نیاز است؟ :2سوال 

های الزم  های فعلی مورد استفاده، دانش گردد، این است ک: دانش آنچ: از این سوال ب: عنوا  یک رهیافت حاصل می

شوند. یعنی از بعد فنی در اجرای سیستم ضرورت دارند. لکن  ده سازی سیستم میبرای سیستم هستند ک: تنرا منجر ب: پیا

کند. از دید مصاحب: شوندگا ، تخصص هایی همچو   مسائل بسیاری در سیستم نادیده گرفت: شده و ایجاد مشکل می

تواند  بسیار فراوانی می های مرتبط با آ  در این سیستم بسیار کم رنگ است. علوم داده کاربردهای علوم داده و زیرشاخ:

تواند عدالت بیشتری را در  دانند ک: می در این سیستم ایجاد نماید. مصاحب: شوندگا  علوم داده را ب: عنوا  تخصصی می

سیستم فراهم کند و ارزیابی عملکرد سیستم و مشتریا  را بربود بدهد. همچنین استفاده از علومی نظیر بازمرندسی 

وری اطالعات، منجر ب: تسریل امور سیستم و جلوگیری از سردرگمی مشتریا  و کاربرا  دخیل در فرآیندها در کنار فنا

 سیستم خواهد شد.

 کند؟ چ: کسی موفقیت سیستم تسریالت و اعتبارات بانکی را تضمین می :2سوال 

فعلی ما را ب:  کند)باید بکند( در حالت اکتشاف این سوال در این خصوص ک: چ: کسی موفقیت سیستم را تضمین می

تواند ب: نوعی تضمین  کند ک: چ: کسانی و چ: اهرم هایی در سیستم میجوابی نمی رساند. اما این نکت: را مشخص می

تواند تعارض  کننده موفقیت در حالت ایده آل باشد. یکی از این موارد استقالل بانک مرکزی نسبت ب: دولت است ک: می

ی نرادهای نظارتی و متخصص و گرت: برداری علمی از فرایندهای موفق و نرادهای مثبت ایجاد کند. دیگری دخالت علم

 پشتیبا  چو  صندوق بین المللی پول است. 

 پای: مشروعیت در تخصیص اعتبارات و منابع بانکرا را ب: متقاضیا  اعتباری بررسی نموده است. 0درنرایت جدول 
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 مشروعیتحاصل از سواالت منابع  یمرزهای  قضاوت .0جدول

منبع 
 قدرت

 چ: کسی نماینده متأثرین تسریالت بانکی است.
و آزاد بود  مردم را از  ییرها ییزهایچ چ:

 کند؟ یرها م ریافراد درگ یها قول و وعده
کننده و موجود  نییتع  ینبی   جرا 21سوال
 ست؟یچ ستمیس نیدرا

 IS OUGHT TO IS OUGHT TO IS OUGHT TO حالت

A1 
واحد نظارت و 

 ارزیابی
 ---------- ------- قانو  و مجلس مجلس قانو  گذاری کند

سیستم اصالح طبق 
 چرخ: دمینگ باشد

A2 

های مرتبط با  ارگا 
روابط 

عمومی/دپارتما  
رسیدگی ب: مشکالت 

 در بانک مرکزی

 ارگا  بانک مرکزی
 

 مجلس
سیستم قانو  و 

 نظارتی مجلس/
سیستم قانو  بانک 

 مرکزی

---- ---- ---- 

A3 

نماینده مجلس/اتاق 
های  اصناف/ صنعت

 تولیدی

 نمایندگا  مجلس
های کارگری و  /نماینده

صنعتی/ وزارت اقتصاد/ 
 جوانا / معد 

---- 

قوانینی بسازیم ک: این 
موضوع را تضمین کند 
/ قوانین اقتصادی/ 
قوانین مسئولیت 
اجتماعی/ دولت و 
نرادهای نظارتی/ 
بانک مرکزی/سازما  

 حسابرسی

 تسریالت ارزا 
 درآمد زایی متعارف

 

رشد اقتصادی/رشد 
تولیدی/رفاه افراد 
جامع:/تامین نیازهای مالی 

 تولیدکنندگا 

I1 هیچکس 

ها  بانک مرکزی) مرکز پژوهش
با پژوهشرایی ک: انجام 

 میدهد(
 

مجلس/بانک 
مرکزی/صورترای 

مالی بانکرا باید تعیین 
 شوند/ذخیره قانونی

 

 اقتصاد شفاف تر
های برتر  شاخص
 اقتصادی

 ها کفایت میکنند اهرم

---- ---- 

I2 ---- ---- ---- ---- 

افزایش تولید ناخالص 
داخلی/ جذب سرمای: 
گذاری داخلی/افزایش 
صادرات و واردات 
 /کاالهای سرمای: ای

---- 

I3 

واحدهای نظارتی 
بانک ها/واحد بررسی 
و رسیدگی شکایات 

 بانک ها

 ---- ---- استهمین حالت ایده آل 

جمع آوری نقدینگی 
 جامع:

 در آمد زایی
 

 رفاه افراد جامع:
 افراد درگیر راضی باشند

 

I4 

بانک در سیستم 
فعلی متضرر است و 

 خود شاهدی ندارد
 ---- هیچ چیز ---- ---- ----

I5 

عملکرد بانکرا کال 
شود  نادیده گرفت: می

شود ک:  و دیده نمی
بانک چ: کاری 

فرآیند میکند در 
 رونق اقتصادی

سیستم معیوب است. 
توا  از  زمانی می

بانک مطالب: کرد ک: 
 اختیار داشت: باشد

وجودیک کانال  تقویت سیستم 
 بانک مرکزی و ارزیابی دقیق/

درحال حاضر چند سیستمی 
 هست/

سیستم شکایات/سازما  
 بازرسی کل کشور و ...

اینطور یک پرونده را چند نراد 
باید سیستم  کند/ما بررسی می

 جامع ایجاد کنیم ن: موازی

اهرم قرری وجود 
ندارد/فقط حذف 
صورت مسال: است 
/یعنی مدیر عوض 
میکنیم/درواقع ب: جای 
برخورد با سیستم با 

 کنیم فرد برخورد می

---- 
 قابل جمع نیستند

 

چشم اندازها اصال قابل 
 تجمیع نیستند/

شفافسازی/مقررات 
سازی/ یعنی یک سیستم 

ود ک: فرد بداند طراحی ش
تواند از پس این  دقیقا می

 وام بر بیاید یا ن:.
مردم نمیدانند و اعطا هم 

 سلیق: ای است
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 تأثیرچ: کسی نماینده کسانی است ک: در سیستم تسریالت و اعتبارات بانکی دخیل نیستند ولی از آ   :01سوال

 پذیرند؟ می

گذار نیستند. در تأثیرپذیرند اما  تأثیر میاین سوال مشخص کننده یک ناظر قانونی و حقوقی برای افرادی است ک: 

ها  پذیری هایی وجود دارد. در ایرا  بانک مرمترین منبع تامین مالی در سرمای: گذاریتأثیرمختلف این سیستم های  الی:

ثر أبانکی در سطح مشتریا ، جامع: و محیط بسیار زیاد است. افراد متسیستم اعطای اعتبارات  تأثیرو بخش خدمات است. 

ا  سیستم بدو  ناظر است و یا آنقدر این فرایند پیچیده است ک: مشتری از سیستم معتقدند سیستم در حالت فعلی تقریباَ

آینده و محیط های  نسل پذیر نظیرتأثیر ارهای خود را ندارند. از طرفی اقشار مختلف کامالَآگاهی الزم برای انجام ک

زیست، هیچگون: ناظر و شاهدی ندارند. در خصوص الی: اول یعنی مشتریا ، دوتن از مصاحب: شوندگا  دخیل معتقدند 

ک: سیستم بانکی خود نیازمند یک ناظر است! علت چنین ادعایی را عدم استقالل بانک در خصوص تخصیص اعتبار 

رود در  می شرایط فعلی بانک مجبور ب: انجام خدماتی جبری است و از طرفی انتظار ها معتقدند دردانند. در حقیقت آ  می

خورد، عدم توج: کافی  می قبال انجام چنین خدماتی پاسخگو باشد. آنچ: بیشتر از تحلیل مصاحب: در این قسمت ب: چشم

 پذیری ب: دلیل اینک: مستقیماَرتأثی. این سطح از باشند میافراد دخیل ب: سطوح کمرنگ تر یعنی جامع: و محیط زیست 

، اندکی مظلوم واقع شده است. در حالت فعلی یک مشکل بزرگ دیگر امکا  پیگیری و شکایت چند وجری شود میدیده ن

خیر در أفشار وارد کنند، چند پیامد احتمالی دارد  تها  است. اینک: هفت یا هشت سازما  مختلف بتوانند ب: بانک

درگمی مراجعا ، اخالل در پیگیری مطالبات بدلیل تعارضات چند سیستمی، فراموش شد  پاسخگویی توسط بانک، سر

و برخی مشکالت دیگر. در حالت ایده آل چنانچ: یک نراد پاسخگوی رسمی و ها  اصل شکایت بدلیل تعارضات سیستم

جمع بندی شده نظرات،  تواند ناظر مناسبی در سیستم بشمار آید. برترین ناظر در حالت می سریع وجود داشت: باشد

ترکیبی از مجلس و بانک مرکزی در سیستم است. بطوریک: بانک مرکزی در پاسخگویی مستقیم مشتریا ، و مجلس 

  بعنوا  یک نراد بازخورد گیرنده از بانک مرکزی و قانونگذار در پشت سیستم و بصورت میرمستقیم فعال باشد.

 کند؟ افراد درگیر رها میهای  م را از قول و وعده  چ: چیزهایی رهایی و آزاد بود  مرد00سوال

تواند در شرایط  می هایی ک:ها باشد وجود ندارد. یکی از اهرم در شرایط فعلی هیچ اهرمی ک: تضمین کننده عمل ب: وعده

 ایده آل لحاظ شود، اهرم قانونگذاری مجلس است ک: در سوال قبل ب: طور جدی بررسی شد. چنانچ: اهرمی در انجام

بخواهد موثر باشد، بایستی از سوی نرادی مستقل مورد بررسی قرار گیرد و برترین اهرم از دید مصاحب: شوندگا  ها  وعده

از جانب نرادهای حاکمیتی و دولتی بر مدیرا  ها  در این سیستم، قانونگذاری در مجلس است. در شرایط فعلی عمده اهرم

عزل و نصب است. این اهرم علی رمم مشکالت ساختاری، یک مشکل و مرم ترین آنرا اهرم  شود میبانک اعمال 

 کند میموفقیتی است ک: نرادی آ  را تعیین های  و آ  تبعیت مدیرا  از شاخص کند میبزرگ دیگر برای سیستم ایجاد 

گوناگونی  تواند مسائل می ل: زا ب: این معنی ک:أل: زا است؛ مسأک: مستقل از سیستم اصلی نیست. چنین اهرمی خود مس

 در درو  سیستم بوجود آورد.
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 تعیین کننده و موجود دراین سیستم چیست؟ 1بینی  جرا 08سوال

یک اسا، تجمیع گردند. تنرا کاری ک: توانند برمتفاوت است. نظرات نمی در این سوال نظرات خبرگا  از یکدیگر کامالَ

ناظر، های  خود از نظرات نرادهای  تصمیم گیریتواند صورت گیرد این است ک: سیستم در  می در شرایط ایده آل

 بازخوردهای کاربرا  و نظرات متعارض استفاده کند. 

 های مرزی نتایج بدست آمده از قضاوت

ابرامتاتی وجتود    ه و در متواردی کت:  شتد بتازبینی  ها  ، چندین بار فایلCSHبراسا، چارچوب  عمیقهای  پس از مصاحب:

. سپس همراه با تیم پژوهشتی مقالت: طتی جلستات متعتددی در خصتوص       شدابرام رفع  داشت مجددا با مصاحب: شونده

. گزین: هایی پتس از بررستی دیتدگاهرا و تحلیتل     شداکتشافات حاصل از مقایسات نظرات افراد مصاحب: شونده، صحبت 

هتای مطترح    گاهب: صورت کلی انجام شده است. با توج: ب: کلیت دیدها  تضاد بین آنرا بدست آمده است. استخراج گزین:

  ارائ: شده استاعتبارات بانکی را دارد، ب: شرح زیر تخصیص شده، موارد یافت شده ک: قابلیت بررسی مجدد در 

 ابعاد هم: ک: شود می دیده( 1122) وکرامر پورتر توسط شده مطرح مشترک ارزش رویکرد با تغییراتی ایجاد لزوم 

توا  منافع کلی: ذینفعا  از تخصیص دهد. بدین ترتیب می پوششهمزما   را سازمانی منافع و محیطی و اجتماعی

 اعتبارات بانکی را هدف قرار داد.

 نفعا  و متقاضیا  جدید بیشتر ب: ذی نداشت: و نیازمند بازنگری و توج: محسوسی قوانین تخصیص اعتبارات تغییر

باشد چراک: توج: ارائ: تسخیالت در می بنیا  و کوچک و متوسط  دانشهای  شرکت وها  آپ استارت اعتباری چو 

 بخش سرمای: گذاری عمدتاَ بر سازمانرای بزرگ و با سابقع فعالیت متمرکز است.

 های مدنظر برنام: و اعتبارات تخصیص یافت: منطبق های اعتباری در سرفصلایجاد تطابق و هماهنگی بین سیاست

سازی و همچنین تخصیص مصوبات اعتباری و مند شفافها ضروری بوده و خود نیازبر آ  در سطح عملیاتی و بانک

 بودج: متناسب با الزامات و نیازهاست.

 نحوه تخصیص اعتبارات در سطح بانک و همچنین سطح  ارزیابی برای چندوجری عملکردهای  شاخص انتخاب

 بانک مرکزی شامل نسبترای معوقات، سرم اعتبارات در منابع بانک و ... ضروری است.

  اعتبارات براسا، اهداف تعریف شده و مصوب و در قالب اعتبارسنجی دقیق ب: منظور تخصیص برین: و تخصیص

 دولتی و حاکمیتی نرادهای از طرف این حوزه گیری عدم رسوب سرمای: صورت پذیرد و از اعمال نفوذ در تصمیم

های  و بانکرا بوده و توسط نراد پرهیز گردد. تحقق این امر نیازمند شفافیت تسریالت اعتباری موسساتها  استا 

 کنترل شود. مرکزی چو  بانک نظارتی

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Worldview 
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  ها های مختلف برای بانکها و دستگاهاز هرگون: تسریالت بدو  پشتوان: منابع ک: ب: صورت دستوری توسط ارگا

ودج: شده برای شود پرهیز گردد. در صورت ضرورت حتماَ منابع آ  تأمین و مستقل از منابع در اختیار و بمی تکلیف 

 برای تسریالت مورد نیاز سایر متقاضیا  باشد.

 اقتصادی نظام در ای دهنده توسع: نقش بتواند تا است دولت از استقالل و بیشتر اختیارات نیازمند مرکزی بانک 

 نماید. ایفا اعتبارات تخصیص در عدالت برقراری و کشور

 و  بانکی و پولی پژوهشکده رود می انتظار و دارد وجود سیستم علمی پشتیبانی ب: مربوط نظرات در عمیقی شکاف

 مدیریت و بازمرندسی بانکداری، در داده علومهای  حوزه در جدیدی واحدهای وها  سایر موسسات مرتبط رشت:

 سمت این ب: بیشتری توجرات ایجاد نموده و پیچیده مسائل هدایت و فرآیندی نظارت و ارزیابی بانکی، فرآیندهای

 . شود هدایت

 شود از رویکرد صرفاَ گذشت: نگر و مبتنی بر سابق: مدیرا  بانکی همچنین از بانکرا و در بخش اعتباری توصی: می

های توسع: یافت: جدید در حوزه اعتبارسنجی و تخصیص اعتبارات و اجتناب شده و درهای بانک را ب: سوی دانش

 ها باز نمایند.  استارتاپهمچنین متقاضیا  جدیدی چو  شرکترای فناوری و 

 با مالک مشخص و تحت کنترل  فرایند یکپارچ: یک ب: اعتبار تخصیص سیستم و بانک از شکایت مختلف روشرای

 تبدیل و پاسخگویی ب: شکایات و اصالحات مورد نیاز اعمال گردد.

 ارزیابی و ریزی ام:برن جرت مرکزی تمامی بانکرای تجاری و تخصصی و همچنین بانک در نظارتی واحدی تشکیل 

زیست ضروری بوده و میتواند نقش بانک در پایداری را افزایش  محیط و آیندههای  نسل نگاه از اعتبارات تخصیصی

 دهد.

 ها بانک مدیرا  نصب و عزل در دولتی و حکومتی استانی مسئولین اختیارات تقلیل 

 تر منطقی مدیریتی ثبات ایجاد وها  نصب و عزل کنترل برای مرکزی بانک در مدیرا  جامع ارزیابی سیستم ایجاد 

 شعب وها  بانک را، در

 ها و شعب ب: صورت مستقیم توسط کاربرا  تحت نظارت و پشتیبانی بانک مرکزی ایجاد سیستم ارزیابی بانک 

 :های مربوط: اعم وزارت سمت و های مختلف توسط وزارت خان:ای کشور در حوزهپایش نیازها و الزامات سرمای

کشاورزی و ...  ب: منظور تعیین نقش: سرمای: گذاری کال  و الزام بانک مرکزی ب: منظور هدایت تخصیص منابع 

 تواند نقشی اساسی در توسع: اقتصادی کشور ایفا نماید.بانک ب: موضوعات بودج: شده می

 ر مصوبات منجر ب: گیرنده و تخصیص آ  منطبق بنظارت بر مصارف و نحوه هزین: کرد منابع بانک توسط وام

 نماید.برداشت اعتباری شده و بسیاری از نیازهای میرواقعی متقاضیا  را کم می
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 تواند تواتر و حجم پاسخگویی ب: نیازهای حقیقی و حقوقی در خصوص افزایش سرم اعتبارات خارجی در کشور می

 تسریالت را افزایش دهد.

 قوقی ب: طور سیستماتیک و بدو  دخالت و نظر اشخاص توسع: یک نظام اعتبارسنجی منسجم اشخاص حقیقی و ح

 با روایی مناسب، راهگشای مشکالت بسیاری از بانکرا و متقاضیا  تسریالت است. 

 گیری   بحث و نتیجه

ما در این پژوهش با استفاده از یکی از متدهای کارآمد در حوزه تفکر انتقادی ب: نقد و بررسی تخصیص اعتبارات بانکی 

تاکنو  پژوهشی با رویکرد انتقادی در این زمین: صورت نگرفت: بود ک: بتواند از منظر زیربنایی تخصیص پرداختیم. 

انجام شد  CSHاعتبارات را نقد کند. نقد این سیستم از چرار منظر انگیزش، قدرت، دانش و مشروعیت با استفاده از متد 

ها نشانگر آنست ک:  سیستم جمع آوری و تحلیل شد. تحلیل و نظرات نمایندگا  افراد دخیل در سیستم و افراد متأثر از

افراد متأثر از سیستم امروزه ب: دلیل شفافیت اطالعات باالتری ک: نسبت ب: سالرای گذشت: وجود داره، اطالعات خوبی 

العات در نسبت ب: درو  سیستم دارند و چندا  از افراد درگیر سیستم قابل تمایز نیستند. ب: طور کلی این شفافیت اط

آینده جرا  از بین نخواهد رفت. دنیا با سرعت زیادی در حال پیشرفت ب: سمت شفافیت اطالعات است. این شفافیت در 

رسد و مردم اگر از اتفاقات داخل سیستم ب: صورت مصداقی باخبر شوند، ادام: مسیر ب: سطح سایر اعضای جامع: می

ها، ضرب: خورد  دارایی ناملمو، و  جود بیاید. از جمل: این تردیدممکن است تردیداتی جدی برای سیستم بانکی بو

ها در ادام:  کند تا بانکباشد. این مسائل ایجاب می های محسو، و سودآوری می ها و در نرایت دارایی اعتبار برند بانک

های مصاحب: شوندگا  جمع  های خود را تغییر دهند. ب: طور میرمستقیم اگر بخواهیم در مورد خودانتقادی مسیر استراتژی

پورتر و کرامر ب: اسم ارزش  1122بندی ای داشت: باشیم، آنرا مواردی را مطرح کردند ک: با مفروم مطرح شده در سال 

 ای دارد.تطابق ویژه 2مشترک

 ب: را مخاطبین ذهن تا شده مطرح یساز ن:یگز قسمت در کلی صورت ب: ها مصاحب: از حاصل اکتشافات 

 روشن آنرا ذهن در را میتصم مسیر حال نیع در اما باشد نکرده منحرف خاص ابزار کی ایجاد

 در با یکدیگر کنار در جامع بررسی نیازمند ک: دهند یم ارائ: را کلی یها حل راه و انتقادات ها افت:ی ،گرید عبارت ب: .کند

 متناسب اقدام و بررسی نیازمند ک: است مشکالتی دارای فعلی سیستم است. آ  تناقضات و مشترکات تمامی گرفتن نظر

 از را یا یبانک اعتبار صیتخص ستمیس مشکالت عمده ک: کندیم روشن ستمیس در قیعم کاوش ،مثال عنوا  ب: ،است

 ییپاسخگو نظام نادرست یطراح دولت، از یمرکز بانک در یریگمیتصم استقالل عدم است؛ شده یناش لیذ موارد

 شناخت عدم نرایتاَ و اعتبارات صیتخص ستمیس در روز ب: و مدر  دانش از استفاده عدم و ،هابانک نظارتی یهاستمیس و

 اگر ک: است آنست بیانگر هاافت:ی همچنین .هرگروه نیاز براسا، اعتباری مشتریا  برای مناسب پاسخ ریزیبرنام: و

 ریتأث تحت خود ک: است یمرکز بانک یها یریگ میتصم در یاساس مشکالت ج:ینت دهد، رخ ها بانک در یانحراف

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Shared Value 
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 مرزی یهاقضاوت بر منطبق موارد این یبنددست: با .است یاسیس احزاب و دولت یاسیس ماتیتصم

 .نمود حاصل لیذ شرح ب: را است یبانک التیتسر پرداخت از هدفمند یآناتوم بیانگر ک: 2 جدول توا  یم ،خبرگا 

 رگذارا یتأث و متأثرا  از یمختلف ریتفاس و اختالفات ها حوزه از یاریبس در شود یم مشاهده چنانک:

 .زند می دامن یبانک اعتبارات صیتخص نظام ییکارا عدم دامن: بر خود ک: است ذکر قابل ستمیس

 .بود خواهد یضرور اریبس اعتبار صیتخص از انتظارات و اهداف نمود  شفاف منظور ب: یگذار استیس لذا

 از پرداخت تسهیالت بانکی . آناتومی هدفمند3جدول

 منابع کنترل و قدرت انگیزه

 تعریف مشتریا 

وجود تعاریف متناقض و مبرم/ عدم وجود 

تعریفی مشترک از متقاضیا  واقعی تسریالت و 

 انواع آ 

گیرنده تصمیم

 کیست

تفاوت دیدگاه بین مشتریا  و مجریا / نقش 

قدرت میررسمی/نرادهای حکومتی و 

 تصمیمات تکلیفی

هدف ارائ: 

 تسریالت

اهداف شخصی و میرمشترک/ نیازمند تعریف 

 اهداف برای هر گروه ازمشتریا 

منابع تحت اختیار 

 تصمیم گیر

اختیارات قانونی و قدرت میر رسمی در 

 انتخاب مدیرا  بانک

 معیارهای عملکرد
در راستای اهداف میرمشترک/ هر ذینفع در 

 فرایند معیارهای عملکردی خود را دارد.

شرایط موفقیت در 

 محیط چیست

رعایت قوانین و پایبندی ب: آ / اعتبارسنجی 

 منسجم

 مشروعیت دانش و تخصص

 متخصصا 

افراد با تجرب:/صرفاَ بر تجرب: گذشت: نگر تاکید 

شده است و فضایی برای دانش جدید باقی 

 نمانده است.

 نماینده متأثرا 

عدم وجود نماینده روشن برای احقاق حقوق 

های متقاضی را  متأثرا / نرادی ندای گروه

 شنود / عدم احقاق حقوقنمی

های  تخصص

 مورد نیاز

تخصصرای تحلیل داده/فرایند/کنترل پروژه/ 

 دانش مالی و اعتبارسنجی/حقوق/ ...

رهایی بخش 

 متأثرا  چیست

اجرای قوانین خوب/ اقتصاد شفاف/ شفافیت 

 کامل در فرایند تخصیص اعتبار

 توسط بانک مرکزی و نظام اقتصادی کشور موفقیتتضمین 
جرا  بینی حاکم 

 کدامست

اختالف جرا  بینی بین متأثرا )رفاه 

اجتماعی و اقتصادی( و تأثیرگذارا  )حفظ 

 روابط و تأمین منابع(

ئ: شده خالص: راهکارهای قابل توسع: ب: منظور بربود وضعیت ارائ: تسریالت با رویکرد انتقادی ارا 0در ادام: شکل

است. برای رفع مشکالت تخصیص اعتبارات در نظام بانکی در پای: انگیزه، مبنا برشناسایی و تعریف متقاضیا  اعتبار و 

تخصیص سرم اعتباری مناسب برای هرگروه و در حوزه منابع کنترل وقدرت توسع: رویکرد اعتبارسنجی منسجم و 

سیاسی و ارتباطی است( ک: ب: صورت بخشی مورد استفاده قرار  مکانیزه درکل کشور ب: جای شرود و قضاوت )ک: بعضاَ

گیرد و عالوه بر فساد احتمالی در بردارنده خطای عملکردی است. ب: عنوا  مثال متقاضی بدحساب در یک مجموع: می

های پشتیبا  ای دیگر برخوردار باقی بماند. در حوزه دانش شناسایی دانشممکن است از امکا  اخذ اعتبار در مجموع:

های نوین در عرص: اعتبارات ب: جای ها ب: استفاده از دانشها و مسائل حقوقی و الزام بانکمانند دانش تحلیل داده

رویکرد تجربی و در نرایت در پای: مشروعیت تکی: بر بازنگری قوانین و شفافسازی اطالعات و تقویت ظرفیت اعتباردهی 

 یرانیست.های میر ابا تکی: بر منابع بانک
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 . خالصه راهکارهای قابل توسعه به منظور بهبود وضعیت ارائه تسهیالت0شکل

جمع آوری اعتبارات را در نظر بگیرند ک: های  آتی، پژوهشگرا  سیستمهای  برای پژوهش شود میتوصی: در نرایت 

همچنین برتر است تحقیقات آتی با بانکی باشد. های  این پژوهش در انتقاد از سیستم برای تواند مکملی می این مورد

 را مورد مطالع: قرار دهند. تخصیص وامیا چرارچوب تصمیم گیری در  ارها واستفاده از نگاه خلق ارزش مشترک، معی

 منابع

های صنعتی مذایی و  های اصلی رکود بنگاه تدوین مؤلف: .(2111فر، یوسف؛ رضایی، بیژ  ) امیری، صبا؛ نادری، نادر؛ محمدی
 .222-201(، 2)21دارویی، مدیریت صنعتی، 

 تیریسازما  مد، مسئل:( یساختارده یکردهاینرم )رو اتیدر عمل قیتحق(. 2112جاللی رضا ) ؛خسروانی، فرزان: ؛آذر، عادل
 ی، تررا ، ایرا .صنعت

های  ارویی با دیدگاهبرای روی( CSH)ادراک انتقادی سیستم(. 2112) دهقا  نیری، محمود؛ خزاعی، معین؛ علی نسب؛ فاطم:
 .020-011(، 1)21ریزی بر مبنای عملکرد ایرا . فصلنام: مدیریت صنعتی،  متضاد ذینفعا  نظام بودج:

 یکردهایبا استفاده از رو یاستراتژ نیمسئل: تدو یساختارده (.2112ی، سید حمید )نی؛ خداداد حس، عادلآذر ؛ی، فرزان:خسروان
، (2)2، سبز گاز( نیتأم رهیزنج دیبعد از تول شیدرام )مورد مطالع:  فاز پاال یمذاکره و بازتاب مفاهم: و تئور یاستراتژ
211-219. 

(. توسع: روش شناسی پژوهش در علم طراحی ب: منظور 2119محمد رضا ) ،علی؛ صادقی مقدم ،محمد؛ محقر ،یرکاظمی مودم
 .221-202(، 1)0، پژوهش های نوین در تصمیم گیریعی، جتماا-طراحی روشی برای مدلسازی سیستم های فنی
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هتای  بنتدی اعتبتاری مستتقل بانتک .رتب: (2112پارسافرد، محمدرضا؛ شیرکوند، سعید؛ تررانی، رضا؛ میرلوحی، سید مجتبی )
 .010-222 ^(0)21کشور. فصلنام: مدیریت صنعتی، 
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