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 متغیرهای موثر بر ایجاد و توسعه سندرم زیان دهی بانک 

 با تاکید بر متغیرهای اخالقی  
 

 1یمعطوف رضای، عل2نی خوز ی، عل*1، منصور گرکز 1یبهرام درضایحم

 گرگان، ایران  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،واحدگرگان  ی،حسابدار  گروه .1

 ، ایرانآباد کتول یعل ی، اسالمدانشگاه آزاد  آباد کتول، یواحد عل ،یحسابدار  گروه .2
 ( 8/1399/ 11، تاریخ پذیرش: 1399/ 5/6تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

است. رشد   1های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایهترین بخشیکی از مهم
توان  توسعه و رونق بازار سدرمایه را سد ش شدود. از سدوی اقتصادی می

وجدود مطلدو،، بد ون    2ی اقتصدادیدیگر، رسی ن بده رشد  و توسدعه
و تجهیز مناسش منابع مالی، غیرممکن است. در ایدن  امالی کارنهادهای  
توانن  از طریق کسش اطالعات دربدار  کارآم  می  3مالی  نظام هایراستا  
های سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیدز سدا اند ازها، نظدارت بدر فرصت

ها و اعمال حاکمیت شدرکتی، تسدهیم م ادلده کا هدا و سرمایه گذاری
های م ادله و کسش ، با کاهش هزینه4ت و توزیع و م یریت ریسکخ ما

نهایدت، افدزایش مندابع و در  و تحلیم اطالعات، موجش تخصیص بهتدر
یکددی از مهمتددرین  5صددنعت بانکدد اری(. 2و  1)رشدد  اقتصددادی شددون 

تواند  باسدامان هی و شود کده میهای اقتصاد کشور محسو، میبخش
های رشد  و شدکوفایی ود زمیندهم یریت مناسدش مندابع و مصدار  خد

  ( .4و  3)رافراهم آورد.  6اقتصاد
 
 

 
ای در یار مهدم و تعیدین کنند  مؤسسدات مدالی ن دش بسدبانک هدا و  

های تخصیص منابع، رش  اقتصادی وایجاد شدلم دارند . وجدود شدرکت
مالی کارا برای ترقی و حمایت از رش  اقتصادی بدرای هرکشدوری  زم 

ی یکدی ازسیچید   تدرین صدنایع در عت بانک ارهمچنین، صن.    (5)است
در  جهددان اسددت و سددهم عمدد   ای در دارایددی و اددروت کشددورها دارد.

های خد مات داخلی به وسیله بخش  8درص  تولی  ناخالص  25انگلستان  
 . (7و 6)مالی این کشور ایجادمی شود

یکی از بیماری های مالی در هر کشور سن رم زیان دهی بدانکی اسدت. 
بدده طددور عددام و یددا خددات از نظریددات  9ی سددازمانیهان رمتئددوری سدد

در . (8)گیرند سازمانی نشات می -روانشناسی سازمانی ویا جامعه شناسی
سالهای اخیربه د یم متنوع شعش بانکها دارای زیان دهی مستمر شد   

 (. 9)دهی مالی در آنها ظهور یافته است و سن رم زیان 
 

 چکیده

اسدتااد  همچندین، . سر اهمیتی است موضوع بسیار ، بانک یک مالی سالمت  وامنیت ته ی  آگاهی از اولویت بن ی متلیرهای موار بر زمینه:  
نیدز موضدوع بااهمیدت  ی مستمرزیان دهدارای ادغام شعش مربوط به های   در تصمیم گیری  ،م ارانه از اولویتهای تعیین ش    مناسش و اخالق
 تاکید  بدربدا  تملدباندک  شعش در زیان دهیو توسعه سن رم  یریموار بر شکم گ  بنیادینعوامم    بررسیسژوهش حاضر  از  ه    تری است .  
 . است  اخالقی متلیرهای

تصمیم گیدری  حوز  برنامه ریزی ،تصمیم سازی و خ رگان: سژوهش حاضر کیای و م تنی بر رویکرد داد  بنیاد بود. جامعه آماری شامم روش
و داد  هدا بدا بدود  مصداح هتحلیم  نار به عنوان نمونه انتخا، ش ن . ابزار 21بود  ان  که از میان آنها به شکم ه فمن     ملت  استراتژیک بانک

  مورد تحلیم قرار گرفتن .  ی گذاری باز، محوری و انتخابکاستااد   
ماهوم بود که در نهایت بدا اسدتااد  از ک گدذاری  280از میان  م وله 11 قالش در اولیه ک   53 نتایج ک  گذاری باز و محوری برآورد:  یافته ها

 جایابی ش ن .  انتخابی این مااهیم در م ل تح یق 
، تصمیم گیری های ناکدارا، ف د ان سیسدتم هدای شرایط عمومی اقتصاد و شیو  های ناکارآم  م یریتیدر کنار شرایطی چون  :  نتیجه گیری

 .، اخالق می توان  فاکتور مهمی در بروز سن رم زیان دهی بانکی باش  مات بانکی و ... نظارتی و قضایی کارآم ، افت کیایت خ
 
 سن رم زیان دهی بانک، ایمنی مالی، عوامم اخالقی: گانواژلیدک
 
 

 m.garkaz20@gmail.comنویسن ۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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توسدعه شکم گرفتده ودر حدال    یمال  یمارینوع ب  حیصح  صیع م تشخ
کدم   یرا بده باندک وشدا یریسدذومتاستاز، ممکن است  ضربه ج ران نا

 .  یکشور وارد نما یش که بانک
 – یمدال یمهن سد از این روی، برای مواجهه با این سن رم نیاز به یدک

در مدواردی خود ها در کنار وظایف اصلی بانکوجود دارد.     یج اخالقی  
درآمد ، کداهش ف در و شدکا  ط  داتی، عاد نه    همچون تح ق توزیع

های اقتصادی در بخش مدالی و واقعدی های بنگا گذاری و فعالیتقانون
در اارگذاری بدر م داح ی همچدون .  اقتصاد نیز ن ش حائز اهمیتی دارن 

توزیع عاد نه درآم  و کاهش سطح ف ر و محرومیت در جامعه، جایگدا  
تدوان آن را در چدارچو، کده مینماید  میای برای این نظام ایجاد ویژ 

 . (10)تعریف کرد 10بانک اری اخالقی
بانک اری اخالقی به عنوان زیرمجموعه اخالق در اقتصاد جایگدا  ویدژ  
ای را در میان بانک های مطرح جهان به خدود اختصدات داد  اسدت و 
یک اجماع گسترد  برای لزوم توسعه بانک اری اخالقی س ی  آم   اسدت 

بانک اری اخالقی راهی است که نشان می دهد  سدود اقتصدادی (.  11)
ن ای  به خودی خود یک ه   باش  بلکه اه افی را در نظر می گیرد که 

. از (12به واسدطه آنهدا باندک هدا باید  ماموریتشدان را دن دال کنند . )
مددی تددوان بدده در صددنعت بانکدد اری  11های اخالقددیتددرین مولاددهمهم

عیدت از م درارات و شداافیت اشددار  د، ت تمدا، بدی طرفدی، اع12صد اقت
 (. 13د)کر

تصمیم گیدری هدای در    یبه عنوان رهنمون  13یاخالق  یها  یریجهت گ
مربوط ادغام یا ع م ادغام شعش و اعطای مهلت زمانی به این دسدته از 

به عندوان  اخالقی رویکرددر واقع شعش جهت خروج از زیان می باشن .  
کده  باشد یبرخوردار م  ای ژ یو گا یاز جا یبانک سیستمدر    نینو  ییالگو
 یع  رفتدار، همان مجموعه قواسیستم بانکیحضور اخالق در   نیترینیع

 است. یاخالق یبا ک ها
استان اردها و اخالق  تیهمچون ع م رعا  یها و مشکالتبحران  مشاه  
تصمیم گیدری در خصدوت ادغدام شدعش زیدان د  در حوز     14یاحرفه

تصمیم سازی بانکی مدی گدردد. موضوع اخالق در    افتنی  تیباعث اهم،
ادغام شدعش بنابراین درفرآین های تصمیم سازی و تصمیم گیری جهت  

زیان د  استااد  از رویکرد اخالقی و عاد نه جهت زایم نشد ن ح دوق 
مالی نیروی انسانی شعش مشمول ادغام ، به شد ت مدورد تاکید  ویدژ  

 است.  
باید  بدا اسدتااد  از رویکدرد   کدهاست  این    شودیکه مطرح م ای  توصیه

-شکمتای م یریت متلیرهای موار بر  اخالقی تصمیمات بهتری در راس
بر اساس روش تحلیدم   دهی شعش بانک کهگیری و توسعه سن رم زیان

بده   یاخالقد  یهدایریجهت گان  ، اتخاذ نمود.  بن ی ش  ای رت هش که
عش و یا ع م ادغام ش  های مربوط ادغامگیریتصمیمدر    یعنوان رهنمون

ن دسته از شعش جهت خدروج از زیدان، عمدم اعطای مهلت زمانی به ای
: کده  یسؤال اساس  با ه   ساسخ به اینلذا در سژوهش حاضر  کنن .   می

چه ک امن  و  15متلیرهای موار بر ایجاد و توسعه سن رم زیان دهی بانک
 .شکم گرفت ؟ن ش دارن  در این رابطهاخالقی  عوامم

 

  روش
اد  بنیداد بدود. جامعده آمداری سژوهش حاضر کیای و م تنی بر رویکرد د

بحدث در متخصدص   و بانک اران( کارشناسان ، رانیم  شامم خ رگان )

بود  ان  کده از میدان آنهدا بده   ملت( بانک  BSCمتوازن)  یابینظام ارز
گدرو  نمونده بدر .  نار به عنوان نمونه انتخا، شد ن     21شکم ه فمن   
یدزان تحصدیالت )کارشناسدی، سدال(، م  30الدی  5 ه کدار)م ندای سداب

، بیش از 10الی  6،  5متر از  کارشناسی ارش  و دکتری(و تع اد م ا ت )ک
و  افتدهیساختار  مهیمصاح ه ن ابزار تحلیم . ( مرت ط ط  ه بن ی ش ن 10

. که برای روا و سایا بودن مصاح ه ها موارد زیدر بود    ساسخ  با سؤا ت باز
 انجام ش :
 برداری دقیق و ماصم از مصاح ه هایادداشت

 هاگاتهصوت با کیایت برای ا ت دقیق استااد  از ض ط 

میدم هدای خالصده شد   و تکهای ض ط ش   با یادداشدتط اق فایمان
 برداریجزئیات جا افتاد  در یادداشت

کده سدا از  استااد  و ارسال  سرسشنامه بداز بدرای آن سدته از خ رگدان
های انجام ش   ،امکان مالقدات حضدوری بدا و هماهنگیدفعات متع د  

 ایشان فراهم نش .

برقراری تماس تلانی،سیامکی و یدا از بسترفضدای   رفع ابهامات از طریق
مجازی)واتا آپ و تلگرام( با خ رگانی که امکان مالقات حضدوری بدا 
 ایشان فراهم نش   بود اما به سوا ت سرسشنامه باز ساسخ داد  بودن .   

ها برای طیف دیگری از کارشناسان و ک گذاری باز توسط زخوانی گزار اب
 نهآنان به صورت ج اگا

 به اشتراک گذاری مااهیم استخراج ش   و استخراج مااهیم نهایی
 گدذاری بداز، محدوری و انتخدابیک روش  ازها با استااد  در نهایت داد 

 .مورد تحلیم قرار گرفتن 
 

 هایافته
 بازگذاری انجام کد

 وهای به دست آم   از مصاح ه هدا بررسدی  شد   داد در این مرحله، 

 بداز ک گذاری از حاصم نتایجش ن .  استخراج سژوهش با مرت ط مااهیم
 .بود ش   شناسایی مااهیم میان از باز ک  53 تع اد کیای هایداد 

 گذاری محوریانجام کد
ناوین اسدتخراج وظیاه مح ق در این مرحله، »دسته بن ی و م ایسه« ع

 و هداگدرو  ایجداد به منجر محوری، ک گذاریاست. بود  ها  ش   از داد 
-مدی  قدرار  خود  خات  گرو   در  مشابه  ک های  تمامی.  شود  می  هام وله
در   م ولده  11  قالش  در  اولیه  ک     53در بخش ک گذاری محوری،  .  گیرن 
  .ها ارائه ش   ان تحت عنوان م وله 1ج ول 

 نتخابیگذاری اانجام کد
 ایدن در هاسدتم وله به دود و سدازییکپارچه  انتخابی، فرآین   ک گذاری
 در  موجدود  یهام وله  مابین  فی  روابط  از  نظریه  ک گذاری، یک  از  مرحله
 ک گذاریدیگر،  ع ارت به. می آی   در  نگارش  به  محوری  ک گذاری  م ل

 ار محدوری گرفتده، م ولده را ق لدی ک گذاری مراحم  یهاافتهیانتخابی،  
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دهد ، یم  ربطها م وله دیگر به را آن من  نظام شکلی کن ، بهیم   انتخا،
 بیشتری توسعه و به ود به که را  ییهام وله  کن ، ویم   اا ات  را  روابط  آن
 از مهمدیبنابراین، م وله محوری، بخش بسیار  کن یم   دارن ، تکمیم  نیاز

 .هاستم وله به ود و سازی یکپارچه

ذاری انتخدابی بده نمدایش و زیر م وله های ک گدم وله ها    2در ج ول  
 .درآم   است

 کدگذاری انتخابی  :1جدول
 کدباز کد محوری  نوع مقوله 

 م وله محوری 

 شکا  دارایی ها و ب هی  -1 شع ه  یمال  یمن ی تعادل و کاهش سطح سالمت و افت ا ع م

 شکا  درآم  هزینه   -2

 ع م تعادل درجریان وجو  ن     -3

 شرایط علی 

 کاهش توجه به اخالق سازمانی  الق سازمانی در تیم شع ه ه ارزش های اخافت سای ن ی ب
 ی   کاهش توجه به کار و تالش جمع 

 کاهش توجه به ارائه خ مات مشتاقانه   
   یو سرآم   ین یکاهش توجه به ارزش آفر

                کاهش توجه به تعه  
   ی و وفادار ساز ی ساز به اعتمادکاهش توجه 

 ی ریسذ  ت یمسئول ر ایکاهش توجه به مع 
 ن ها یفرآ  یکاهش توجه به سهولت و سادگ 

 شاافیت کاهش توجه به معیار  
 معیار خالقیت و نوآوری کاهش توجه به 

 ی    جذا، سپرد  ا ر یمحصو ت غ ی محصو ت بانک  تی ای افت ک
  ی جذا، اعت ار ر یمحصو ت غ

 IT ی ابزارها تی ای افت ک

   ان یمشتر ی اقتصاد   فای – نهی هز به ماهوم  یکم توجه  سک ی نامناسش ر تیریم  
 ی نگ ی و ن    ی ، مال یاعت ار  سک ی به ر یم توجه ک

 و ب ون تعامم   کی زمات یکار ری غ ت یشخص شع ه مسئول  ی ره رنامناسش  ی و مهارت ها ت یشخص
 درون گرا ، ساکت و ب ون جوشش   ت یشخص

 ن ییدانش سا  ت یریو مهارت م    یسطح دانش، مطالعات شخص 

 سهم قابم توجه تع اد شخصیتهای مناعم درتیم  ه یتی و سنی تیم شع ترکیش نامناسش شخص
 شللی بسیار سایین و یا بسیار با  میانگین تجربه 

مربوط  شرایط 
 به بستر 

 
 
 

 فشارها، رفتارها و رویه های نامناسش 

 ی مراجع دولت  ی فشارها
   ی مراجع نظارت  ی فشارها

 نهادها   ر یو سا یی قضا  ینهادها  ی فشارها

   ان یفرصت طل انه مشتر   ینگرش ها رفتارها و  
 ی تجار یرق ا ی حرفه ا  ریغ  یک رت رفتارها  

 ی نامناسش در بستر اقتصاد کالن و صنعت بانک ار طیشرا 

 راه ردها 

 واح   ی مال ی منیسالمت و ا ی در م ان یش یع م باز ان   تصمیم گیری بی کیایت 
 ی مال  یمن ی ا و ته ی اتابعاد سالمت ،   ی ازشناخت ناکاف 
مشکالت و   ی نادرست و ناکاف  م یه و تحلآزادان ع م طرح
 اختال ت 

 هنگام    رید  اتم یتصم یا و  ی می تصم یب

 ناسازگار   ای اق امات نامناسش و اشت ا  و  اجرای بی کیایت تصمیمات 
   ی اصالح یها  است ی س یع م توال

 ی لیتکم  یدرمانها ی برا یری گی و ع م س ی توجه یب 
 ع م اجرای برنامه چک آپ مستمر 

اخله  ط م  شرای
 گر 

 رویه های نامناسش کوتا  م ت
 

   BSC  یشاخص ها  یتعامل ریغ  ی و ه فگذار ی بودجه بن  
 شع ه 

 بانک   یبوم  ریغ  یو مطال ات  یاعت ار  ی ها استیس 
   لاتیو ت ل ی ابی نامناسش بازار ی ها  هیرو
 بانک  BSCدر سامانه   تی حساس  میف  ان محاس ات تحل 
ی بروزرسانی  انسازم  درون  های ن  یو فرآ ی ابهامات ساختار 

 نش  
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گیدری و توسدعه اری انتخابی انجام شد   الگدوی شدکمگذبر اساس ک  گیری و توسعه سندرم مالی بانکیارائه الگوی شکل
 .شناسایی گردی   است 1 نگار اساس  رم مالی بانکی برسن 
 

 
 مدل مفهومی و الگوی تبیین کننده حاصل شده از پژوهش  : 1 نگاره

 

 بحث
م ولده از   11  قالش  در  اولیه  ک     53  گذاری باز و محوری برآوردنتایج ک 
ش سدطح و کداه  تعدادل  ع مسزوهش حاضر    در.  ماهوم بود    280میان  

را تشکیم داد که مست یما   محوری  بع   شع ه  یمال  یمنیسالمت و افت ا
، شدع ه  میدر تد  یاخالق سدازمان  یبه ارزش ها  ی ن یافت سااز م و ت  

و  تیشخصد، سدکینامناسدش ر تیریم ، یمحصو ت بانک تیایک  افت
 یتینامناسش شخصد شیترک، مسئول شع ه  ینامناسش ره ر  یمهارت ها

ایدن یافتده بدا سذیرفت.  یبه عنوان شرایط علی تاایر م   شع ه  میت  یو سن
های اخالق سازمانی بر بانک اری سدالم هایی که بر ن ش ارزشسژوهش

هایی که بر ن ش (. همچنین با سژوهش16-14سو است )تاکی  دارن  هم
 (. 18و  17م یریت بانک در بازدهی بانک تاکی  دارن  همسو است )

 هدای نامناسدشفشارها، رفتارهدا و رویدهحاضر  بر اساس نتایج سژوهش  
زمینه ساز افت تعادل، سالمت و ایمنی مالی شع ه می باش . این یافته با 

ری سرداخته و به بررسی اقت ار قانونی نهاد نظارتی در بانک اکه    یسژوهش
بر اهمیت ن ش مراجع دولتی ، قضایی و نظدارتی در صدنعت بانکد اری 

 . (19راستاست )هم داردتاکی  
-یبد یاجدراو    تیدایکیبد  یریگمیتصمهمچنین نتایج سژوهش حاضر  

کدنش هدا ، واکدنش هدا و راه ردهدای را به عندوان    ماتیتصم  تیایک
مورد اشار  قرار  واح  مالینامناسش مواجهه با ته ی ات ایمنی و سالمت 

-هایی که بر اهمیدت تصدمیمکه می توان  بر اساس نتایج سژوهشداد   
 (. 21و  20های مالی و بانکی تاکی  دارن  ت یین شود )گیری در سیستم

 واح  ها بی ا اتی در م یریت  

 نامناسش   ی  آموزش  ی ها  هیرو رویه های نامناسش بلن  م ت 
 شع ه   یو نظارت داخل  ی کنترل یها  یی نارسا  

 ی تکرار یها  ی با روزمرگ ی کارکنانری درگ
 شع ه  می ت  یو مال ی جانیافت سطح هوش ه ای ف  ان 

 ارکنان فرصت طل انه ک  ی رفتار و نگرش ها
 تاریخچه و ق مت شع ه 

  ی سن رم مال  هیاول ی ریشکم گ  سیام  ها 

 به سن رم   ی تااوت  یاختالل ب  ی ریگ  شکم

 

 و ادغام شع ه    ی سن رم مال توسعه
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ها در سژوهش حاضدر مدواردی چدون ، همچنین همسو با برخی سژوهش
 هاواح  تیریدر م   یا اتیب،    (22)لاتیو ت ل  یابینامناسش بازار  یهاهیرو
افدت سدطح هدوش  اید ف د ان،   (23)  نامناسش   یآموزش  یهاهیرو(،  3)
فرصدت طل انده   یهداو نگدرش  رفتدار( ،  24)  شع ه  میت  یو مال  یجانیه

بلند    و  نامناسدش کوتدا  مد ت  یها  هیرو( تحت دو م وله  25)  کارکنان
 گر ذکر ش   ان . به عنوان شرایط م اخله م ت

سدن رم  هیداول یریدگشدکمو در نهایت در سژوهش حاضر از م وله های 
و  ی رم مالسن  توسعهو    به سن رم   یتااوت  یاختالل ب  یریگ  شکم،  یمال

به عنوان سیام ی برای ع م تعادل بانکی و زیان دهی بانک ادغام شع ه  
 یاد ش   است. 

بدرای کداهش سدطح زیدان دهدی باندک بر اساس یافته های سژوهش  
 سیشنهاد می شود : 

ارزش های اخالق سازمانی مورد توجه قدرار گیدرد در ایدن راسدتا  ▪
ی اخالقد   شاا  سازی صورت های مالی یکدی از موضدوعات عمد

  .است که در نظام بانکی ، ن ش مهمی به عه   دارد

توجه به اهمیت ن ش مراجع دولتی ، قضایی و نظارتی در صدنعت  ▪
  ، بی شک می تواندتشکیم سیستم های نظارتی کارآم  بانک اری و  

جلوی بسیاری از مااس  اخالقی در نظام بانکی چون رشو ، اختالس، 
امالت و .. را که منجر به ایجاد سدن رم ربا، غیرواقعی بودن برخی مع

 زیان دهی بانکی می شود خواه  گرفت. 

کدده بتواندد  در زمددان مناسددش مدد یریت مناسددش و کددارا انتخددا،  ▪
م بدانکی از اهمیدت بدا یی در نظدا تصدمیمات صدحیح اتخداذ کند 

راکنش هدای برخوردار است چرا که بر اساس نتایج ایدن تح یدق تد
توجهی بده ناکارآم ، ع م شاافیت و بیسشت سرد  و انتخا، م یران  

 ستبانک ها د ئم زیان هیاز  حسابرسی

به طور کلی افزون بر شاافیت صورت های مالی، ارزیابی ترازنامده  ▪
های بانک ، و نظارت صحیح بر عملکرد بانک ها، از سیش نیازهدای 

ایجاد تلییر در م یریت بدانکی، اطمیندان از   کاهش زیان دهی بانکی
های مالی ارائه ش   توسط حسابرسان مست م، دن ال صحت صورت  

ری سایرکشورها، و از میان بدردن بدی کردن روش های موفق بانک ا
اعتمادی به سیستم بانکی از طریق یک برنامه ه فمن  و دراز مد ت 
است تا به این ترتیش بانک ها سالم سدازی شد   و نسد ت کاایدت 

 .سرمایه به ود یاب 

 

 نتیجه گیری
متلیرهای موار بر ایجاد و توسدعه سدن رم ح یق حاضر بررسی ه   از ت

سدودآوری از جملده بدود.  با تاکی  بر متلیرهای اخالقیزیان دهی بانک  
و بی شک  آی زیابی عملکرد بانک ها به حسا، میعوامم تاایرگذار در ار

 و  ندهیشدکا  درآمد  هز ، یها و بد ه  ییشکا  دارا،  یع م تعادل بانک
زیان دهی توسعه سن رم سیام هایی چون   وجو  ن   انیع م تعادل درجر

. بر اساس نتایج بده دسدت ا به همرا  خواه  داشتمالی و ادغام شعش ر
آم   از سژوهش حاضر شرایط علی به وجود آورن   ع م تعدادل بدانکی و 

اخدالق  یهدابده ارزش  ی ند یافت ساسن رم زیان دهی بانک  در نتیجه  
ارائه خ مات ی و توجه به کار و تالش جمع کاهش)شع ه میدر ت  یسازمان

و  یسدداز، اعتمادکدداهش توجدده بدده تعهدد ،  ینددیارزش آفر و مشددتاقانه 
محصدو ت   تیدایافدت ک(  ی و شداافیت  ریسدذتیمسئول  ی،  سازوفادار
نامناسدش   یهداو مهدارت  تیشخص  و    سکینامناسش ر  تیریم ی،  بانک
 شع ه است. مسئول   یره ر

هدای ناکارآمد  مد یریتی، و شیو مومی اقتصاد شرایط عبنابراین در کنار  
ا بددهی بانکی باشد . فاکتور مهمی در بروز سن رم زیان  اخالق می توان 

بانک اری نیدز بده  ،برداری از اخالقحرکت علوم اقتصادی به سمت بهر 
سمت اخالق م اری حرکت کرد  است که از د یم اصلی آن می تدوان 

تالس ، ربا و ... اشار  کرد. بانک اری ویی، اخبه چالش هایی چون سول ش
راهی است برای م ابله توجه به اصول اخالقی در نظام بانکی    اخالقی و

ام و اقت ار مالی و با بحران های مالی و غیر مالی و ایجاد امنیت ، استحک
سود   اگرچه  ع ارتی بانک اری اخالقیبباش  .  مشتریان میافزایش رضایت

به کاهش سن رم زیان دهی غیر مست یم منجر محور نیست اما به شکم  
 شود. بانکی می

-در حوز های نامناسش فشارها، رفتارها و رویههمچنین نتایج نشان داد  
 باش ساز سن رم زیان دهی بانکی میزمینههای دولتی، قضایی و نظارتی 

تواند  در مدینیز  ماتیتصم تیایکیب یاجراو    تیایکیب  یریگمیتصمو  
 .گذار باش تاایر این راستا

 

 مالحظه های اخالقی
موضوعات اخالقدی همچدونس سدرقت ادبدی، رضدایت آگاهاندهس انتشدار 

 .ان قرارگرفته  موردتوجهچن گانه و ... در سژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 Capital market .1 بازار سرمایه 

 Economical development .2 توسعه اقتصادی 
 Financial system .3 نظام مالی 
 Risk management .4 ریسک  م یریت

 Banking industry .5 صنعت بانک اری 
 Prosperity of the economy .6 شکوفایی اقتصاد 

 Banking system health .7 سالمت نظام بانکی 
 Gross production .8 تولی  ناخالص 

 Organizational syndrome .9 سن رم سازمانی 
 Ethical banking .10 بانک اری اخالقی 
 Ethical factors .11 مولاه های اخالقی 

 Trust .12 ص اقت 
 Ethical orientation .13 جهت گیری اخالقی 

 Professional ethics .14 اخالق حرفه ای 
 Banking loss syndrome .15 سن رم زیان دهی بانکی 
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