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 هامشتریان حقوقی بانکو وضعیت اعتباری های اخلاق کسب و کار مولفه
 

 زاده رانیا مانی، دکترسل*فرهمند ی، دکترناصر فقهاعتباری رضامحمدکتر د

 ایران تبریز، اسلامی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد مدیریت، گروه

 (1/9/89، تاریخ پذیرش: 2/6/89تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

. کننایمی بنای طبقه هااآن مشخصات به توجه با را انمشتری ها،بانک
 هااآن به مربوط فرد  عوامل و مشتریان مالی زمینه بنی ،طبقه هنگام
 دهاه در1بنی  اعتباار دهی و رتبهها  امتیاز(. روش1شود)می ارزیابی
 هاا،روش ایا  طریا  . از(2) یافتنای گساترش جهان سراسر ، در1591
 ایا ، بار علاوه. شودمی بنی فرمول مشتر  یک از اطلاعات آور جمع

دهای. می تشکیل وام تصویب و اعطا  برا  ا پایه امتیازدهی، سیستم
بنای  ا  بارا  رتباهمشتریان پایه2در ای  میان ارزیابی ریسک اعتبار 
توان به دو دسته را میمطالبات بانکی اعتبار  آنها در نظام بانکی است. 

مطالبات غیرجار   ،در ادبیات بانکیار م نمود. جار  و غیر جار  تقسی
 ت. نتیجه بروز ریسک اعتبار  اس

 
 
 
 

 
 بحا  ماورد عمال و تئور  در گسترده طور به ریسک مییریت مفهوم
 و تعریا  باه مرباوط موضاوعات مطالعات، از تعیاد . گرفته است قرار
مفااهیم و  عناوان باه نحوه محاسبه ریسک را و تعیاد ،هاریسک تعیی 

 وجاود، ایا  با. (4و  3) انیموضوعات اصلی ریسک مورد توجه قرار داده
 در لزوم بر اخیراً ادبیات مربوط به ریسک سازمانی از متفاوتی ها بخش
 رشای بارو  یک حوزه جییی در مطالعات ریسک تأکیی نموده گرفت  نظر

 9کننای)مای تأکیی ریسک مییریت ها شیوه در سازمان پویایی اهمیت
 جاامع رویکارد یاک عنوان به3سازمانی ریسک مییریت نتیجه، ر(؛ د6و

 (.8و  7است.) آمیه پییی هاریسک مییریت و گیر انیازه شناسایی، برا 
 ا  است که ریسکها  متنوعی را معطوف گونه حوزه فعالیتها  بانکی به

 
 
 

 چکیده
ها  مالی و اقتصاد  در سطح خرد و توانی باع  بروز بحرانریسک اعتبار  یکی از مهمتری  موضوعات سیستم بانکی است که میزمینه: 

ها را به حیاقل تواننی ریسک اعتبار  بانکلاقی میاخ متغیرها  که انیداده نشان مطالعات انجام شیه از کلان شود. بر همی  اساس تعیاد 
 ها مولفه برساننی. با ای  وجود مطالعات تجربی زیاد  در ای  خصوص در دسترس قرار نیارد. بر همی  اساس هیف ای  تحقی ، بررسی

 باشی.ها میبانک حقوقی مشتریان اعتبار  وضعیت اساس بر کار و کسب اخلاق
جامعه آمار  ای  پژوهش شامل کلیه مشتریان حقوقی بانک پاسارگاد شمال روییاد  است. ها  پسره پژوهش: پژوهش حاضر در زمروش

مشتر  حقوقی تعیی  شیه که به دو  197انی. حجم نمونه آمار  تسهیلات اعتبار  از بانک دریافت نموده 1358غرب بوده که قبل از سال 
ها پرسشنامه بوده گیر  به صورت هیفمنی انجام شیه است. ابزار گردآور  دادهانی. نمونههگروه مشتریان جار  و سررسیی گذشته تقسیم شی

ها  ها نیز از روشکه روایی و پایایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییی  و ضریب الفا  کرونباخ تأییی شیه است. به منظور تحلیل داده
 جامعه مستقل استفاده شیه است.  آنالیز واریانس چنی متغیره و ازمون میانگی  دو

دار  ها  اخلاقی کسب و کار در بی  مشتریان جار  و سررسیی گذشته تفاوت معنیدهی که بی  مولفهها  پژوهش نشان می: یافتههایافته

 وجود داشته است و میانگی  امتیازات مشتریان جار  بیشتر از مشتریان سررسیی گذشته بوده است. 

ها  ها  اخلاقی توان تعیی  وضعیت اعتبار  مشتریان حقوقی را داشته و لازم است در میلدهی که مولفهایج نشان می: نتگیرینتیجه

 توانی باع  کاهش ریسک اعتبار  شود. ها در اعطا  اعتبار میها  اخلاقی استفاده شود. توجه به ای  مولفهارزیابی ریسک اعتبار  از مولفه

 

 کار، وضعیت اعتبار ، مشتریان حقوقی و سبک : اخلاقکلید واژگان
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 تری  نهاد فعال در زمینه ارائه اعتبارسازد. بانک، اصلیعملیات بانکی می
ها با ریساک اعتباار  باشی که خود باع  شیه است تا فعالیت بانکمی

مواجه شود. به همی  دلیل بانکها به بحا  ماییریت پویاا  ریساک و 
ا  داشته و سااختار و طراحی میلها  درونی مییریت ریسک توجه ویژه

تشکیلاتی متنوعی را نیز جهت مییریت بهینه ریسک در بانکهاا تنظایم 
هایی است که بانک تری  ریسکک اعتبار  یکی از اصلی. ریسانیکرده

رو است. عیم مییریت صحیح ای  ریسک و کنترل آن، باناک با آن روبه
کنی و از آنجایی که باناک یاک نهااد را دچار بحران و ورشکستگی می

تأثیرگذار در سیستم اقتصاد  هر کشور  است، ای  بحرانها کل سیستم 
 اعتباار ریساک (. ارزیابی5)کننیر مشکل میاقتصاد  و اجتماعی را دچا

 قارار استفاده مورد جهان سراسر ها بانک در ا گسترده طور به بانکی
-روش اسات، مهم بسیار اعتبار  ریسک ارزیابی که همانطور. گیردمی

ارزیابی . شود می استفاده ریسک نیز میزان محاسبه برا  گوناگونی ها 
 نظار (. طب 1است) بانکی جامعه یاصل وظای  از یکی اعتبار  ریسک
 وام کاه شاودمی تعری  عنوان پتانسیلی به اعتبار  ریسک بال، کمیته
 ماورد شارای  طبا  را خود تعهیات نتوانی قرارداد طرف یا بانک گیرنیه
 میزان با اعتبار  ریسک بر اساس نظر محققی،(. 11سازد) برآورده تواف 
 ارزیاابی برا  طلبکاران، توانایی عیم. شودمی گیر انیازه بی ها بیهی
 سیساتم بار مخربای تأثیرات بالقوه، گیرنیگانوام اعتبار  ریسک دقی 
 و اعتباار ارزیابی بنابرای ،. (11دارد) اقتصاد  ها فعالیت و جهانی مالی
 مطالعات برخی. هستنی مالی بازار برا  عمیه مشکل دو مالی، بینیپیش
 و ضاعی  اعتباار  کیفیات اعتبار، حی ازبیش  رشی که دادنی نشان اخیر

 ماالی هاا بحران دلایال تری اصلی نامناسب، اعتبار  ریسک مییریت
 توساعه زمیناه، ایا  (. در14و  13، 12انی)بوده اخیر ها سال در جهانی
 تماام بارا  اعتباار ، ریساک ارزیابی کارآمی و مؤثر مناسب، ابزارها 
 (.19است) ضرور  مالی مؤسسات
 متغیرهاا  کاه انایداده ( نشاان7و  16مطالعات انجام شایه) از تعیاد 

ها را به حیاقل برساننی. برخای از تواننی ریسک اعتبار  بانکاخلاقی می
تواننای از ها  اخلااقی مایانی که ویژگیمطالعات نیز بر ای  عقییه بوده

ها  ها  بانکی باشی. همچنی  ویژگیگیر  ریسکعوامل موثر بر انیازه
ا  در بازپرداخات تعهایات تواننی اثر قابال ملاحظاهی مشتریان میاخلاق

 (. 17مشتریان و به عبارتی کاهش ریسک اعتبار  داشته باشنی)
 ماورد را جامعاه شخصای اخلااقی معیارهاا  که است موضوعی اخلاق
 به عمل و تئور  عنوان به4کسب و کار اخلاق (.18دهی)می قرار بررسی

 شیه تعری  جهانی جامعه یک در شرکتها9تمشروعی و اخلاق مسئولیت،
 زنایگی اخلاق هیف داشته، اظهار فرانسو  فیلسوف که همانطور. است
 اخلاق (.15است) عادلانه نهادهایی در آنها برا  و دیگران با همراه خوب

 هاا زمیناه ساایر و ساازمانها شارکتها، برا  را هیف ای  کسب و کار
 باا کساب و کاار اخلاق نهاد ، سطح در. بردمی کار به ا حرفه زنیگی
 به منجر امر ای . دارد سروکار سازمانها و شرکتها اقیامات اخلاقی تئور 
 نظر  ها  چارچوب سایر و گراییفاییه و کانتیانیسم، ارسطویی، کاربرد
 ممکا  افاراد، از حمایت سطح در. شودمی کسب و کار زمینه در اخلاقی
 از حمایت اخلاقی اصل چهار از ظتمحاف ماننی اخلاقی اصول شامل است

-عایم آسایب و8صایاقت،  7عازت نفاس 6استقلال ماننی انسان شخص

 باشی.5پذیر 
اسات؛ بناابرای  از ایا  نظار 11اخلاق کسب و کار، نوعی اخلاق کاربرد 

هاا  کااربرد  ماننای اخلااق ها  مشترکی با دیگر انواع اخلااقویژگی
و اخلااق 14اخلاق مهنیسای،  13اخلاق قضایی،  12اخلاق پزشکی 11زیستی
-دارد. بر ای  اساس نیز اخلاق کاربرد  بر اساس معانی اخلاق19ا رسانه

ها  ارتباط بی  اخلاق و زمیناه ماورد بررسای ها  کاربرد، راهها، زمینه
گردد تا اخلاق کاربرد  دارا  تناوع کنی. ای  موضوع باع  میتغییر می

س کلان رعایت مساائل اخلااقی در در مقیا(. 21ها شود)دییگاه و تفسیر
ها  انییشمنیان ها  کساب وکاار و دلایال آن یکای از دغیغهفعالیت

 که عقییه دارد(. محققی 21)کار بوده است و در حوزه علمی اخلاق کسب
 فعالیتها  انجام در شرکتها که است رفتار  کار، و کسب اخلاق اصطلاح
 از خارج گاهی احتمالاً و کننییم فعالیت آن در که محیطی در خود روزانه

محقا ، اعتقااد دارد  ای . (22)نماینی بایی رعایت نیز محی  فعالیت خود
هم در ارتباط با محی  پیراماون و  توانیمی خاص شرکت یک که اخلاق

هم در ارتباط با تک تک مشتریان سازمان دارا  معنی و مفهوم جیاگانه 
 هااشارکت از برخی که کنیمیباشی. محق  دیگر  در مقاله خود بیان 

بنابرای  به  فق  به فکر درآمی بوده و در ای  بی  به اخلاق توجهی نیارنی.
فق  به فکر کسب درآمای از کساب و کاار  عمیتاً که هاییشرکت چنی 

دار اساتفاده تاوان از واهه سارمایهتری  شکل مایخود هستنی، در خالص
اخلاق را بایستی در مراوردات  نمود؛ زیرا کسب و کارها حیاقل میزانی از

 در درآمیزایی که (. محققی اعتقاد دارد23و اقیامات خود در پیش گیرنی)
موضاوعی  اخلااقی رفتار مسئله اما نیست، اشتباه خود خود  به مشاغل

 (. ایا 24ها سعی در رعایت آن دارنای)است که بسیار  دیگر از شرکت
 هار از جزئای بایای ارکسب و کا خوب اخلاق گیرد کهمی نتیجه محق 

 کاه کننایمای گازارش محققای  دیگار . باشی کسب و کار و تجارتی
 کسب و کار، در اخلاقی مقررات نقض دلیل به اصلی برنیها  از بسیار 
 از برخی برا  که دریافتنی نویسنیگان. (29انی)شیه جریمه دلار هامیلیون

 هار حال،  ای با. است گیر تصمیم اصلی عامل پول تجار ، شرکتها 
 غالباً بگذارد، پا زیر را قوانی  و نباشی پایبنی تجار  اخلاق به که سازمانی
 گیرد. می قرار هجوم مورد

 و پاذیر نیسات. تعاااری ارزیابی اخلاق کسب و کار باه راحتای امکاان
 و متفااوت یکاییگر از محایطهاا  گونااگون، در اخلاقای شااخصهاا 

ارزیاابی اخلااق کساب و کاار مطالعاات  (. در زمینه26باشنی)می متمایز
مختلفی انجام گرفته که بیشتر بر مبنا  جو اخلاقی بوده اسات. در ایا  
بی  پژوهشها  انجام شیه از طرف برخی از محققی ، باع  شیه تاا دو 

ها  سنجش اخلاق کساب و کاار ارائاه شاود. نمونه متفاوت از شاخص
ار و مسئولیت اجتماعی محققینی در بح  از تفاوت بی  اخلاق کسب و ک

ا  سازمان، برا  ارزیابی اخلاق کسب و کار از یک مقیاس هشت سنجه
هاا  اخلااقی، پرهیاز از پرداخات رشاوه، انی. داشات  کایاستفاده کرده

رساانی ارتباطات ناسالم، شفافیت مسائل مالی و کار ، مراقبت از آسیب
نسات  مناافع به مشتریان، عیم فریب مشتریان، صادق بودن و ارجاح دا
هاا  ارزیاابی شرکت بر منافع فرد  از طرف مییران، از جملاه سانجه
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نظاران دیگار  نیاز در مایل (. صااحب27انای)اخلاق کسب و کار بوده
سانجه را باه عناوان  27سنجش اخلاق کسب و کار خود شاش بعای و 
انی. اصول اخلاقی، اخلااق شاخص سنجش اخلاق کسب و کار مطر نموده

میار و ساز  اخلاقی، سیستم منابع مالی، رهبر  اخلاقمو فناور ، تصمی
مسئولیت اجتماعی سازمان از جمله ابعاد اخلاق کسب و کار در شااخص 

بنای  سنجش اخلاق کسب و کار ارائه شیه از طرف ای  محققان دساته
 (. 28گردد)می

 در مختلا ، محققان توس  گسترده طوربه بانکیار  در ریسک اصطلاح
عماومی بارا  آن  است و یک تعریا  قرارگرفته یر بررسیاخ ها سال

را  متناوعی مختلا  رویکردهاا  نویسنیگان (.31و 31، 25وجود نیارد)
 به بانکیار  در گیرنی. ریسکبه کار می اصطلاح ای  دامنه توصی  برا 
 احتماال پیامی  است که شاامل ناپذیر بینیروبرو شین با پیش معنی
 (.33و  32، 31شود)مطلوب می یا تظاران مورد بازده در تغییر

 کنایتعریا  می بالقوه ضرر یک عنوانبه را هابانک در محققی، ریسک
 اقتصااد ، رکاود ماننای مخاال  اتفاقات برخی دلیل به است ممک  که

 در ناامطلوب تغییرهاا  تجاار ، و ماالی سیاست در نامطلوب تغییرات
(. 31دهای) رخ ساهام، تقیما کاهش یا خارجی ارز نرخ یا بهره ها نرخ

بهاره،  بر نامطلوب تأثیرات عنوانبه  محق  دیگر ، ریسک بانکیار  را
دو   هار ایا ، بر علاوه. کننیمی تفسیر ثباتیبی متفاوت منابع دلیل به

 شرای  به بانکی خطرات دارا  ای  محیودیت هستنی که ها،ای  تعری 
 محای  در شارای  ادغاام شاامل عمایتاً که دارد، بستگی واقعی دنیا 
 در موجاود هاا پاکساتان، ریساک دولتای (. باناک25شود)می خارجی
نتاایج  که ممکا  اسات احتمالی روییاد یا اقیام یک را بانکی مؤسسات

 به منجر توانیمی نتایجی کنی. چنی می معکوسی را به بار آورد، توصی 
 تیمحیودی اعمال است ممک  یا و شود سرمایه یا درآمی مستقیم کاهش
 . با(34)شود خودش وکارکسب اهیاف به دستیابی برا  بانک توانایی در

 گاروه دو باه ناامطلوب تاأثیرات پاکستان، دولتی بانک به تعری  توجه
. غیرمنتظاره ها خساارت و انتظاار مورد ها خسارات: شونیمی تقسیم

توس   ها با قطعیت منطقیهایی که امکان رو  دادن آنتمامی خسارت
عنوان شااونی )مانناای خسااارت ناشاای از وام(، بااهبیناای میپیش اهاابانک

 ها خسارت تمام دیگر، سو  شونی. ازها  مورد انتظار تلقی میخسارت
 شاونی؛گرفته می نظر در غیرمنتظره ها زیان غیرمنتظره، وقایع از ناشی
 غیرمنتظاره رکاود دلیال باه هاابانک کاه هاییخساارت مثال،عنوانبه

 یاا و بهاره نارخ کاهش از ها زیان یا و شونیآن روبرو میاقتصاد  با 
 عنوانبه اصطلاح ریسک، آمار ، از لحاظ. شونیمی ناشی خارجی ارز نرخ

دربااره  واریاانس اساتانیارد یاا انحاراف ناامطلوب، نتیجاه یک احتمال
 شاود؛می توصای  کاستی احتمال عنوانبه یا شیه،بینیپیش بازپرداخت

ناهمخوانی زیااد  و بیشتر انحراف عنوانر ریسک زیاد بهکه مقیاطور به
 (.39شود)در احتمال وقوع گزارش می

 تمام گرفت  نظر در با توانمی را اصطلاح ریسک در بانکیار  درنهایت،
 کاه تهییای  خلاصاه کارد یا روییاد هر احتمال عنوانفوق، به تعاری 

باناک را  یک لیاص درآمی چنی  تهیییهایی قابلیت بر هم زدن ظرفیت
باه وجاود آمایه  نقای  هاا و جریان درآمی تواننی نوساناتمی یا دارنی

 را هااریساک داخلای را افازایش دهنای. یاا ها  خارجیموقعیت توس 
 ها ریساک ترتیب ای  دو دسته به که کرد تقسیم دسته دو به توانمی
 سانتی ها (. ریساک36باشانی)سانتی مای غیار ها ریساک و سنتی
 حقوقی و سیاسی ریسک اعتبار ، ریسک نقیینگی، ریسک: از انیعبارت

 عباارت از سانتی غیار ها ریساک کاهدرحالی (.37عملیاتی) ریسک و
 ریساک نقایینگی، خاارجی، ارز ریساک بهره، ریسک نرخ بازار، ریسک
 مشتقات ریسک و اوراق بهادار گذار سرمایه خطرات کالا، قیمت ریسک

عتباار  مشاتریان، ریساک اعتباار  مالی است. بار اسااس وضاعیت ا
 ریساک، ها  بانکی هست. ای مهمتری  ریسک موجود در بی  ریسک

 (. ریساک38اسات) بانکی ریسک انواع تری مهم و تری اساسی از یکی
احتمال، طرف قرارداد  بر اساس آن که دارد اشاره احتمال ای  به اعتبار 
 به تمایل عیم یا رداختبازپ توان کاهش دلیل به را خود تعهیات پیمانی،
 خطار (. بناابرای ،41و  35، 38، 31کنای)بارآورده نمی قرارداد از پیرو 
پولی که به  شودموف  نمی بانک یک آیی کهوقتی به وجود می اعتبار 
 قار  داده اسات را وصاول کنای. گیرنیه، طرف قرارداد یاا ضاام وام

 آور جماع به قادر است ممک  بانک که است تهییی  اعتبار  ریسک
 هامسااعیه و هاوام طورکلی،به. نباشی بهادار اوراق و هاوام بهره یا اصل
 هااابانک اکثاار در اعتبااار  ریسااک علاات تری واضااح و تااری بزرگ
ریسک  مییریت کارآمی طری  از اعتبار  را ریسک ها،بانک (.41هستنی)

 ربا ریساک جاامع وتحلیلتجزیه چنی  چیز  شامل که برنیمی بی  از
 تنوع وثیقه، میزان وام، اعتمادقابل ها برنامه بر نظارت و بررسی اساس

 بازپرداخات قصای تاوان و بر اساس وام دقی  گذار قیمت اوراق بهادار،
 (.44و  43، 42شود)می گیرنیگانوام

با توجه به مباح  مطرح شیه، کمبود تحقیقات تجربی در حوزه بررسای 
اسااس وضاعیت اعتباار  مشاتریان  ها  اخلاق کسب و کاار بارمولفه

تاوان مایها به عنوان یک شکاف نظار  مطارح باوده و حقوقی بانک
ها  اخلاق کساب و کاار در نوآور  ای  تحقی  را بررسی تجربی مولفه

بناابرای  هایف ایا  وضعیت اعتبار  مشتریان حقوقی باناک دانسات. 
بار  ها  اخلاق کسب و کار در وضعیت اعتپژوهش بررسی نقش مولفه

ها بوده است. به عبارتی ای  تحقی  در پاسخ باه مشتریان حقوقی بانک
ها  اخلاق کسب و کاار چاه ای  سوال اصلی شکل گرفته بود که مولفه

ها و ماییریت ریساک نقشی در وضعیت اعتبار  مشتریان حقوقی بانک
ها  اخلاق کسب و دار  در مولفهاعتبار  دارنی؟ و اینکه آیا تفاوت معنی

 ر بر اساس وضعیت اعتبار  مشتریان حقوقی وجود دارد؟کا
 

 روش

ای  تحقی  بر اساس هیف، کاربرد  و بر اسااس روش انجاام کاار در 
ا ( باوده اسات. جامعاه مقایساه -روییاد )علیها  پسزمره پژوهش

هاا  باناک آمار  ای  پژوهش شاامل کلیاه مشاتریان حقاوقی شاعبه
شارقی، هاا  آرربایجاانساتانپاسارگاد در شمال غرب کشاور شاامل ا

 1358غربی، اردبیل، زنجان و کردستان بوده که قبل از ساال آرربایجان
 197انای. حجام نموناه آماار  تسهیلات اعتبار  از بانک دریافت نموده
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گیر  به صورت هیفمنای انجاام مشتر  حقوقی تعیی  شیه است. نمونه
س وضعیت اعتبار  شیه است. بر ای  اساس دو دسته از مشتریان بر اسا

-انی. دسته اول مشتریانی هستنی کاه در تقسایممورد پرسش قرار گرفته

شونی؛ ویژگای بنی  انواع مطالبات به عنوان مطالبات جار  شناخته می
 یاا و تساهیلات ساود و اصال پرداخات کاه اسات ای  گروه مطالبااتی

 نآ سررسایی از حیاکثر یا و گرفته صورت سررسیی در اقساط بازپرداخت
 اسات کاه از مطالبات سررسایی گذشاته است. دسته دوم گذشته ماه دو

 اقسااط پرداخات قطاع تااریخ یا و تسهیلات سود و اصل سررسیی تاریخ
 مااه 6 از هناوز بازپرداخات، در تااخیر ولی است، گذشته ماه دو از بیش
 6 از به دلیل عیم دسترسی به دو گاروه معاوق)بیش .است نکرده تجاوز
 اقساط پرداخت قطع تاریخ از یا و سررسیی تاریخ از ماه 18 از کمتر و ماه

 موسساه مطالباات بازپرداخات برا  اقیامی هنوز مشتر  و شیه سپر 
 تساهیلاتی ساود و اصل الوصول)تمامیاست( و مشکوک نکرده اعتبار 

 آنهاا اقسااط پرداخات قطاع تاریخ از یا و سررسیی از ماه 18 از بیش که
است(،  نکرده خود بیهی بازپرداخت به اقیام زهنو مشتر  و شیه سپر 

ای  دو گروه کناار گذاشاته شایه و فقا  دو گاروه مشاتریان جاار  و 
سررسییگذشته از نظر اعتبار  مورد توجه قرار گرفته است. ای  تحقیا  

ها نماوده آور  دادهاز نظر مقطعی در یک بازه شش ماهه اقیام به جمع
در فواصل زماانی مختلا  ماورد  است و گروه مشتریان سررسییگذشته

 پرسش قرار گرفته است.  
ها در ای  پژوهش پرسشنامه بوده اسات. پرسشانامه ابزار گرداور  داده

ها  پژوهش محققان قبلی در زمیناه سانجش پژوهش بر اساس سنجه
(. ایا  پرسشانامه دارا  هشات 27اخلاق کسب و کار تنظیم شیه است)
بار منفی سوال بر پاسخ دهنیه، سوالات سوال بوده است. برا  اجتناب از 

به صورت غیر مستقیم طرح شیه است. برا  مثاال پرساییه شایه کاه 
هایی را که با ارتباطات نامناساب باه مییران شرکت تا چه حی  شرکت

هاا باه صاورت انی را قبول دارنی؟. طی  پاساخدنبال سود و منفعت بوده

ی زیاد باوده اسات. روایای ا  از خیلی کم تا خیلگزینهطی  لیکرت پنج
پرسشنامه به صورت روایی سازه و بار اسااس تحلیال عااملی تأییای  
بررسی و تأییی شیه است. پایایی پرسشانامه نیاز باا اساتفاده از ضاریب 
آلفا  کرونباخ محاسبه گردییه است. نتایج مربوط به روایی و پایاایی در 

ن جاار  نیاز از ( نشان داده شیه است. برا  ارتباط با مشاتریا1جیول)
ابزارهایی ماننی ایمیل، مراجعه حضور  و مراجعه به بانک بهاره گرفتاه 

 شیه است. 
 tدر بررسی روایی پرسشنامه ضم  توجه به بارهاا  عااملی و مقاادیر 

هاا  گیار  و شااخصها  کفایت نمونهمتناظر هر بار عاملی، شاخص
بررسی قرار گرفته افزار لیزرل مورد مناسب بودن میل تأییی  نیز در نرم

است. به منظور مقایسه معیارها  اخلاقی کسب و کار در دو گروه جار  
و سررسیی گذشته نیز از آنالیز واریانس چنی متغیره و آزمون میاانگی  دو 
جامعه به عنوان آزمون تعقیبی نتایج آنالیز واریاانس چنای متغیاره بهاره 

 . گرفته شیه است
 

 یافته ها
-ازه و تعمیم سازه نظر  به جامعه آماار  باا دادهبرا  بررسی روایی س

هاا  ها  نمونه، از تحلیل عاملی تأییی  استفاده شیه اسات. در مایل
هاا  مختلفای بارا  تأییی  قبل از بررسی بارها  عاملی، از شااخص
شاود. در ایا  مقالاه از بررسی مناسب بودن میل تأییی  اساتفاده مای

دو (، خایRMSEA  برآورد)ها  ریشه میانگی  مربعات خطاشاخص
دو بااه درجااه آزاد (، نیکااویی بهنجااار شیه)حاصاال تقساایم خاای

( استفاده شیه است. همچنای  باه CFI(، برازش تطبیقی)GFIبرازش)
ها در اساتخراج سااختار گیر  و توان سنجهمنظور بررسی کفایت نمونه

دار  آزمون بارتلت استفاده و سطح معنی KMOها  عاملی از آزمون
 .نشان داده شیه است 1ایج در جیول است. نت شیه

 

 بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش اخلاق کسب و کار: 7جدول 

آلفاااااای 

 کرونباخ
CFI GFI 

 دوخااای

 بهنجاااار

 شده
RMSEA بارتلت KMO  مقدارT های اخلاق کسب و کارسنجه بار عاملی 

853/1 54/1 53/1 833/1 168/1 111/1 888/1 

   کیها  اخلاقیداشت 517/1 127/14

 پرهیز از پرداخت رشوه 897/1 384/11

 ارتباطات ناسالم 878/1 296/12

 شفافیت مسایل کار  و مالی 854/1 367/13

 مراقبت از آسیب رسانی به مشتریان 868/1 694/11

 عیم فریب مشتریان 881/1 596/12

 بودن با رینفعان صادق 857/1 625/13

 ارجحیت منافع گروهی بر فرد  858/1 523/13
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و بزرگتر از  888/1برابر  KMOدهی که مقیار نشان می 1نتایج جیول 

توان ادعا نمود کاه کفایات محاسبه شیه است. بر همی  اساس می 9/1
و  111/1دار  آزمون بارتلات گیر  وجود داشته است. سطح معنینمونه

ها در اساتخراج بیست آمیه که تأییی کننیه توان سنجه 19/1کوچکتر از 
هاا باشی. به عبارتی ماتریس همبساتگی بای  سانجهساختار عاملی می

ها  مناسب بودن میل تأییی  نیاز نشاان شناخته شیه نیست. شاخص
و کوچکتر  168/1دهی که مقیار ریشه میانگی  مربعات خطا  برآورد می
و کاوچکتر  833/1شیه برابر  بهنجار دوه شیه است. خیمحاسب 15/1از 
محاسابه  54/1و بارازش تطبیقای  53/1، شاخص نیکویی بارازش 3از 

باشنی. بر اساس نتایج بیست آمیه بارا  می 5/1انی که بزرگتر از گردییه
توان روایای ساازه را ماورد ها  مناسب بودن میل تأییی ، میشاخص

ی ارتباط هر سنجه با متغیر پنهان اخلاق کسب تأییی قرار داد. برا  بررس
و کار از بار عاملی استفاده شیه است. به صورت تجربی، مقادیر بزرگتر از 

نشاان  1شاود. نتاایج جایول برا  بارها  عاملی مناسب تلقی می 9/1

انی. از نظار محاسبه شیه 9/1دهی که تمامی بارها  عاملی بزرگتر از می
محاسابه  56/1هر بار عاملی بزرگتر از قیر مطل   tآمار  بایستی مقیار 
تماامی بارهاا  عااملی  tدهی که مقایار نشان می 1شود. نتایج جیول 
دهای در ساطح بیست آمایه کاه نشاان مای 56/1بزرگتر از قیر مطل  

-ها و سازه نظر  تأییی شیه و میدرصی، ارتباط بی  سنجه 59اطمینان 

ی مناسب دانست. در نهایت مقایار توان پرسشنامه تحقی  را دارا  روای
بیست آمیه، نشاان دهنایه  7/1آلفا  کرونباخ به خاطر اینکه بزرگتر از 

ها و تأییی کننایه پایاایی پرسشانامه سازگار  درونی مناسب بی  سنجه
 بوده است. 

هاا  اخلااق پس از تأییی روایی و پایایی سازه، به منظور مقایسه سانجه
 تحلیال یان جار  و سررسایی گذشاته ازکسب و کار در دو گروه مشتر

نشاان داده  2جایول  در است. نتایج شیه استفاده چنی متغیر  واریانس
  .شیه است

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره:  2 جدول
 داریسطح معنی Fمقدار  مقدار نام آماره

 111/1 677/346 546/1 اثرپیلا 

 111/1 677/346 194/1 لانیا  ویلکس

 111/1 677/346 993/17 هتلینگ ثرا

 111/1 677/346 993/17 بزرگتری  ریشه رو 

 
دهی. نتایج می نشان را هاآماره شیه محاسبه مقادیر ،2جیول  نتایج

ها  اثر دار  هر یک از آمارهمعنیدهی که سطحنشان می 2جیول 
نها پیلا ، لانیا  ویلکس، اثرهتلینگ و بزرگتری  ریشه رو  و تقریب آ

محاسبه شیه است که نشان دهنیه اختلاف  19/1کوچکتر از  Fبه آماره 
ها  اخلاق کسب و کار در دو گروه دار  بی  حیاقل یکی از سنجهمعنی

مشتریان جار  و سررسیی گذشته بوده است. برا  بررسی اینکه ای  
اختلاف ناشی از کیام سنجه اخلاق کسب و کار بوده است، با توجه به دو 

ه مشتریان، از آزمون میانگی  دو گروه مستقل به تفکیک هر یک از گرو
 . نشان داده شیه است 3ها استفاده شیه است. نتایج در جیول سنجه

 

 های اخلاق کسب و کارآزمون میانگین دو گروه مستقل به تفکیک هر یک از سنجه :3 جدول

 میانگین گروه سنجه اخلاقی
تفاضل 

 میانگین
 tمقدار 

سطح 

 دارییمعن
 نتیجه

داشت  کیها  
 اخلاقی

 161/4 جار 
 تأییی اختلاف 131/1 151/2 361/1

 811/3 سررسیی گذشته

پرهیز از پرداخت 
 رشوه

 152/4 جار 
 تأییی اختلاف 132/1 163/2 375/1

 712/3 سررسیی گذشته

 ارتباطات ناسالم
 816/3 جار 

 تأییی اختلاف 121/1 348/2 913/1
 312/3 سررسیی گذشته

شفافیت مسایل 
 کار  و مالی

 114/4 جار 
 تأییی اختلاف 131/1 151/2 377/1

 737/3 سررسیی گذشته

مراقبت از آسیب 
 رسانی به مشتریان

 145/4 جار 
 تأییی اختلاف 112/1 941/2 437/1

 712/3 سررسیی گذشته

عیم فریب 
 مشتریان

 138/4 جار 
 تأییی اختلاف 119/1 825/2 479/1

 662/3 سررسیی گذشته

 تأییی اختلاف 121/1 349/2 411/1 126/4 جار صادق بودن با 
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 729/3 سررسیی گذشته رینفعان

ارجحیت منافع 
 گروهی بر فرد 

 138/4 جار 
 عیم تأییی 184/1 735/1 288/1

 891/3 سررسیی گذشته

 
درصای  59در ساطح اطمیناان  tمقیار  دهی کهنشان می 3نتایج جیول 
هاا  داشات  کایها  اخلااقی، پرهیاز از پرداخات رشاوه، برا  سنجه

ارتباطات ناسالم، شفافیت مسایل کار  و مالی، مراقبت از آسیب رسانی 
به مشتریان، عیم فریب مشتریان و صادق بودن باا رینفعاان بزرگتار از 

محاسبه شایه  19/1از دار  همه آنها کوچکتر بوده و سطح معنی 56/1
دار  بای  توان ادعا نمود کاه اختلااف معنایاست. بر همی  اساس می

هااا  اخلاااق کسااب و کااار در دو گااروه مشااتریان جااار  و ساانجه
سررسییگذشته وجود داشته اسات. بررسای میاانگی  ایا  دو گاروه در 

دهی که مطاب  انتظاار میاانگی  ها  اخلاق کسب و کار نشان میسنجه
گروه مشتریان جار  بیشتر از گروه مشتریان سررسایی گذشاته  امتیازات

توان ادعا نمود که پایبنی  اخلاقی در ای  گروه بیشتر بوده است. لذا می
توان ادعا نمود کاه سانجه از گروه مشتریان سررسیی گذشته بوده و می

اخلاقی مورد نظر بر ریسک اعتبار )وضعیت اعتبار ( تأثیر دارد. بررسی 
دهای کاه باا فرد  نیز نشان می بر گروهی منافع نجه ارجحیتنتایج س

وجود بیشتر بودن میانگی  امتیاز مشاتریان جاار  نسابت باه سررسایی 

محاسابه  56/1و کاوچکتر از  735/1برا  ای  آزماون  tگذشته، مقیار 
و بزرگتار  184/1دار  ای  آزمون برابر شیه است. همچنی  سطح معنی

-توان ادعا نمود که اختلاف معنای  اساس میباشی. بر همیمی 19/1از 

و سررسایی گذشاته دار  در ای  سنجه بی  دو گروه مشاتریان جاار  
 . وجود نیاشته است

 

 بحث

ها  اخلااق کساب و کاار براسااس هیف از ای  پژوهش، بررسی مولفه
ها بوده است. با توجه باه اینکاه وضعیت اعتبار  مشتریان حقوقی بانک

انکی یکی از مهمتری  عوامل رشای اقتصااد  از طریا  بازار اعتبارات ب
ها  اقتصااد  اسات، گذار  به فعالیتتجهیز و تخصیص منابع سرمایه

لذا احتمال عیم بازپرداخت یا قصور مشاتریان در بازپرداخات تساهیلات 
ها  اعطایی به عنوان ریسک اعتبار  یکی از موضوعات مهم در فعالیت

بینای و ارزیاابی   متعید  در جهت پیشهاشود. تلاشبانکی تلقی می
هاا  ریسک اعتبار  مشاتریان انجاام گرفتاه کاه در آنهاا از شااخص

مختلفی در ای  خصوص بهره گرفته شیه است؛ باا ایا  وجاود در ایا  
-ها  اخلاقی کمتر مورد توجه قرار گرفته اسات. بررسایمطالعات مولفه

-  اخیر به مولفاههادهی که توجه محققان در سالها  اخیر نشان می

ها  اخلاقی در ارزیابی ریسک اعتبار  بیشتر شیه است. با ایا  وجاود، 
هاا  اخلااقی در ارزیاابی ریساک اعتباار  در ها در ایجاد سانجهتلاش

دهی کاه باه مراحل ابتیایی بوده، تا جایی که بررسی محققان نشان می
 صورت تجربی در ای  خصوص کار چنیانی صورت نگرفتاه و مطالعاات

انی. بر همی  اساس نیاز، ایا  انجام گرفته بیشتر به صورت مرور  بوده

ها  اخلاق کساب و پژوهش به عنوان یک گام ابتیایی به بررسی مولفه
کار بر اساس وضعیت اعتبار  مشتریان حقاوقی باناک پرداختاه اسات. 

ها  اخلاق کسب و کار دار  بی  مولفهنتایج نشان داد که اختلاف معنی
روه از مشتریان جار  و سررسیی گذشته وجود داشته است. نتایج در دو گ

ها  اخلاق کساب و کاار بررسی میانگی  هر دو گروه به تفکیک مولفه
نشان داد که میانگی  امتیازات در گروه مشاتریان جاار  کاه پرداخات 

انی از گروه مشتریان سررسیی گذشته بیشتر بوده و بموقع مطالبات داشته
قش اخلاق کسب و کار در کاهش ریسک اعتبار  اسات. ای  به معنی ن

هاا  ایا  پاژوهش ها  بیست آمیه از یافتاهبررسی تک به تک مولفه
ها و هنجارها  دهی که افراد به طور راتی سعی در حفظ ارزشنشان می

اخلاقی دارنی، هر چنی در عمل موف  به رعایت آنها نشونی. نتاایج هماه 
-برا  مشتریان سررسیی گذشته نشان میها  اخلاق کسب و کار مولفه

ها بزرگتر از مقیار متوس  دهی که میانگی  امتیاز بیست آمیه برا  مولفه
 کایها  ها  داشات ها بوده است، به طور  که مولفهدر طی  پاسخ 3

 کار  مسایل ناسالم، شفافیت رشوه، ارتباطات پرداخت از اخلاقی، پرهیز
باه مشاتریان، عایم فریاب مشاتریان، مالی، مراقبت از آسیب رسانی  و

صادق بودن با رینفعان و ارجحیت مناافع گروهای بار فارد  در گاروه 
مشتریان سررسیی گذشته نزدیک به مشتریان جاار  باوده اسات. ایا  
نتایج شایی در تفسیر  به محیودیت راتی پرسشنامه برگردد که قادر به 

-فسایر را مایسنجش کامل واقعیات موجود نیست، ولی از طرفی ای  ت

-ها به مولفاهها و سازمانتوانی به همراه داشته باشی که برخی از شرکت

-انگارانه داشته و به صورت سطحی باا مولفاهها  اخلاقی نگرش ساده

کننی. پیشینه تجربی قبلی زیااد  در ها  اخلاق کسب و کار برخورد می
هاا  تاهتوان یافرابطه با موضوع تحقی  در دسترس قرار نیارد ولی می

هاا  قبلای همساو ها  پاژوهشای  تحقی  را در داخل کشور با یافته
 هاا انی که ویژگای(. محققان قبلی در مقاله خود نشان داده17دانست)
 تعهایات بازپرداخات در ا قابال ملاحظاه اثر توانی می مشتریان اخلاقی
همچنی  . باشی داشته اعتبار  ریسک دیگر کاهش عبارت به و مشتریان

ها  ای  تحقی  در خارج از کشور با مطالعات محق  دیگار  نیاز تهیاف
(. ای  محق  فراینی اخلاقی دریافات اعتباار توسا  49همسو بوده است)

ها  کشور آلبانی بررسی کارده اسات. نتاایج ایا  مشتریان را در بانک
هاا  ها  اخلااقی از مهمتاری  مولفاهدهی که مولفهپژوهش نشان می
توانای موجاب شاونی کاه مایها تلقی مییان و بانکارتباطی بی  مشتر

کاهش ریسک اعتبار  و افزایش اعتماد متقابل بای  مشاتر  و باناک 
ها  مییریت ریسک باشی.  محققی  دیگر  نیز نقش اخلاق را در روش

انی که اخلاق نقش اصلی و مهمی در گرفتهمورد بررسی قرار داده و نتیجه
توانای بیاانگر ایا  ا  ای  پژوهش مایه(. یافته46کاهش ریسک دارد)

ها  اخلاقی توان تمییز ریسک اعتبار  بای  موضوع نیز باشی که مولفه
ها و الگوهاا  جییای ارزیاابی ریساک مشتریان را داشته و بایستی میل
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ها  اخلاقی شکل گیرد. هر بنی  اعتبار  بر مبنا  مولفهاعتبار  و رتبه
ها  مشتریان غیر به سایر گروهچنی ای  پژوهش با محیودیت دسترسی 
الوصول مواجه بود، ولی به عنوان جار  یعنی مشتریان معوق و مشکوک

توانی نشان دهنیه نقش اخلاق در کاهش ریسک اعتبار  تلاشی اولیه می
تلقی شیه و ای  پیشنهاد را برا  محققان آتی داشته باشای کاه بتواننای 

ا  اعتبارسانجی خاود وارد هها  اخلاق کسب و کار را در شاخصمولفه
کرده و شاخص مناسبی برا  اعتبارسنجی مشتریان ایجاد نماینی کاه در 

 ها  اخلاقی کسب و کار و فرد  دییه شود.  آن نقش مولفه
ای  تحقی  ماننی بسیار  از مطالعات انجام شیه در حوزه علاوم انساانی 
دارا  محیودیت باوده اسات کاه از جملاه مهمتاری  محایودیت ایا  
پژوهش عیم دسترسی)به دلیل عیم مراجعه به بانک جهت ایفا  بموقع 

الوصول بوده تعهیات( به مشتریان اعتبار  در سرفصل معوق و مشکوک
گردد تا نتایج پژوهش در گروه مطالباات غیار جاار  است که باع  می

محیود به گروه مشتریان اعتبار  سررسیی گذشته گردد. بر همی  اساس 
-تر و تعمیمگردد تا به منظور بررسی عمی پیشنهاد می به محققان آتی

هاا  مرباوط باه دو ها  تحقی ، سعی کننی تاا دادهبیشتر یافتهپذیر  
الوصول را نیز در گروه مطالبات گروه مشتریان اعتبار  معوق و مشکوک

 غیر جار  مورد مطالعه قرار دهنی.  

 

 گیرینتیجه
خلاقی توان تعیی  وضاعیت اعتباار  ها  ادهی که مولفهنتایج نشان می

هاا  ارزیاابی ریساک مشتریان حقوقی را داشته و لازم اسات در مایل
هاا در ها  اخلاقی استفاده شود. توجاه باه ایا  مولفاهاعتبار  از مولفه
هاا  توانی باع  کاهش ریسک اعتبار  شود. بحاراناعطا  اعتبار می

ا توجاه باه ریساک مالی و اقتصاد  در کشورها  مختل  باع  شیه ت
ها  باانکی قارار گیارد. ها و فعالیتاعتبار  مشتریان در اولویت برنامه

-وضعیت اعتبار  و ریسک اعتبار  از جمله مفاهیمی است که در سال

ها برا  ایجااد ها  اخیر توجه جی  به آن شیه است. در ای  بی  تلاش
 هاا  مناساب باه منظاور اعتبارسانجی مشاتریان نشاان دهنایهسنجه
ها  اخیر محققان با رویکرد  جییی ها  مختلفی است. در سالشاخص

هاایی مبتنای بار ها  اخلااقی و ایجااد شااخصبه دنبال بررسی سنجه
انی. ای  بح  یعنای مفاهیم اخلاقی به منظور اعتبارسنجی مشتریان بوده

ها  اخلاقی در اعتبارسنجی مشتریان هنوز جا  کار اضافه نمودن متغیر
هاا گردد تا ایا  تلااشاشته و ماهیت ریسک اعتبار  باع  میفراوان د

مخالفان و موافقان مختلفی داشته باشی. برخای از محققاان در مبااحثی 
ها  مالی و اقتصاد  صرف تکیه کرده و ماننی ریسک اعتبار  بر متغیر

اعتقاد دارنی که اگر مشتریان توان مناسب مالی و اقتصاد  داشته باشنی، 
مطالبات خود را در اسرع وقت تسویه نماینی. برخی دیگار نیاز تواننی می

داننی. نتایج ایا  مقالاه نیاز نشاان نقش اخلاق را در ای  میان جی  می
ها  اخلاقی توان تعیای  وضاعیت اعتباار  مشاتریان دهی که مولفهمی

هاا  ارزیاابی ریساک اعتباار  از حقوقی را داشته و لازم است در میل
 استفاده شود.  ها  اخلاقیمولفه

 

 های اخلاقیملاحظه
ها آور  دادهای  مقاله بخشی از پایان نامه دکتر  بوده است که در جمع

به خصوص در رابطه با مشتریان سررسیی گذشته، اهایاف پاژوهش باه 
صورت کاملی برا  آنان توضیح داده شیه و اطمینان داده شیه است که 

 ایطی پرهیز گردد. از آوردن نام فرد یا سازمان تحت هر شر

 

 سپاسگزاری
داننی که از همه کسانی که در مراحال نویسنیگان مقاله بر خود لازم می

انای، تشاکر و مختل  ای  پژوهش، با گاروه پاژوهش همکاار  نماوده
 سپاسگزار  نماینی.

 

 هنام واژه
1. Credit rating  رتبه بنی  اعتبار 

2. Credit risk  ریسک اعتبار 

3. Enterprise risk management   مییریت ریسک زمانی 

4. Business ethics   اخلاق کسب و کار 

5. Legitimacy مشروعیت 

6. Autonomy استقلال 

7. Dignity عزت نفس 

8. Integrity      صیاقت 

9. Vulnerability     آسیب پذیر 

10. Applied ethics  اخلاق کاربرد 

11. Bioethics ethics اق زیستیاخل 

12. Medical ethics اخلاق پزشکی 

13. Legal ethics   اخلاق قضایی 

14. Engineering ethics اخلاق مهنیسی 

15. Media ethics      اخلاق زسانه 
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