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 چکیده 

بهبانک  ف:اهدا بنگاهها  سایر  پیشران  عرعنوان  به  ورود  برای  غیراقتصادی  و  اقتصادی  صه  های 

بینفعالیت بیهای  نقش  دارند.  المللی  اساس  بدیلی  نظریهبر  نهادی،  موجود تئوری  های 

بانکالمللیبین با کشورهای دیگر در حوزه کاربستی سازی  نهادیِ کشور ما  عدم تطابق  به دلیل  ها 

نکی  ای اکتشافی در خصوص مدل بومی ورود نظام بالذا نیازمند مطالعه  .غیرهمگن و ناکارآمد هستند

با طرح    مطالعهدر این    ها:روش  . باشد های خاص نهادی و شرایط سیاسی جهانی میایران با ویژگی

الملل سعی بر ارائه مدل ورود نظام بانکداری ایران به عرصه بین   جهتاساسیِ مدل مناسب    پرسش

پیچیدگیورود شد. به علت وجود طیف گسترده  اثرگذار و  از متغیرهای  پدیده    های زمینه وقوع ای 

استفاده شد.   موردمطالعه این روش  از  مناسب  الگوی  اکتشاف   از یکسو و ظرفیت نظریه مبنایی در 

آنداده تبدیل  و  مقوالت  مفاهیم،  رابطه  کشف  و  محتوا  تحلیل  روش  با  گزارهها  به  علی،  ها  های 

زمینه مداخله و  شدگر  تحلیل  جمع   .ای  دادهدر  ساختاآوری  نیمه  و  عمیق  مصاحبه  از  با  ها  ریافته 

صا افراد  از  نفر  دانشگاهیحب دوازده  و  بانکداری  حوزه  بانکی    نظر  نظام  مدیریت  عالی  سطوح  در 

  3مقوله اساسی و  8و  مفهوم 94  عبارت متنی،  892هااز تحلیل داده   ها و نتایج:یافته استفاده شد. 

تحقیق اصلی  گردی  سازه  استخراج شدهداده  .داستخراج  ک  های  است  آن  از  اینکه   هحاکی  بر  عالوه 
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ها به عرصه دارای تأثیرات سلبی بر ورود بانک ی ذاتی خودهادر ایفای نقشدر ایران نهادهای رسمی 

 نهادهای غیررسمی نیز دارای تأثیرات قوی و منفی هستند.  ، الملل هستندبین

 . پینگ   نهادی  نظریه   ، المللی سازی نظام بانکی بین نهاد رسمی، نهاد غیررسمی،    ها: کلیدواژه 

 

Formal and informal institutional barriers to the 

internationalization of the Iranian banking system based on 

the institutional theory of ping (Case Study: Keshavarzi 

Bank) 

Abstract 

Aims: Banks play a key role in driving international business into other 

areas of business and non-economic activity. As stated in institutional theory, 

the existing theories of bank internationalization are due to the institutional 

mismatch of our country with other countries in the field of inhomogeneous and 

inefficient application, so they require an exploratory study of the indigenous 

model of Iranian banking system with specific institutional features and 

universal political conditions.Methods:In this research, by asking the basic 

question of a suitable model for entering the Iranian banking system to the 

international arena, we attempted to present an entry model. The data were 

analyzed by content analysis method and discovering the relation of concepts, 

categories and their transformation into causal, interventionist and contextual 

statements.In-depth and semi-structured interviews were conducted with twelve 

banking and university experts at high levels of banking system management.  

Conclusion: Data analysis revealed 892  textual terms,   94  concepts and 8  basic 

categories and3  main research structures. Extracted data indicate that in addition 

to official institutions in Iran, their inherent roles have a negative impact on the 

entry of banks into the international arena. Informal institutions also have strong 

and negative effects. 
Keywords:Formal institution, informal institution, Internationalization of 

the banking system, Institutional ping theory 



 

 مقدمه  (1

  1( 2004زینکوتا )   کنند. المللی شدن، تالش می های مختلفی در راستای بین بنگاهها با اهداف و انگیزه 

انگیزه  که  است  داشته  بانک اشاره  ورود  بین های  بازارهای  به  می ها  پیشگیرانه المللی  صورت  به  یا    2تواند 

انگیزه   3واکنشی  می باشد.  ظاهر  زمانی  پیشگیرانه  بنگ های  که  محصوالت  شوند  سودآوری،  مزیت  دارای  اه 

های ناشی از  منحصربفرد، مزیت فناوری، اطالعات انحصاری، تمایل باالی مدیریتی، منافع مالیاتی و صرفه 

های واکنشی، به دلیل فشارهای رقابتی در بازار محلی، تولید بیش از حد،  مقیاس باشد؛ در حالیکه انگیزه 

بازار  ارتباط نزدیک   کاهش فروش محلی، ظرفیت مازاد،  با مصرف محلی اشباع شده و  کنندگان و رصد  تر 

در مورد ایران اهمیت موضوع را   دهند. المللی شدن سوق می سمت بین کردن مشتریان، بنگاه را به اجبار به  

اقتصاد جهانی در سال  توان  می  انداز  از سوی صندوق    2020بر اساس گزارش چشم  پول  المللی  بین که 

اقتصاد ایران به دو بخش نفتی و  مورد مداقه قرار داد. بر اساس این گزارش    ، ه است منتشر شد   4( 2019) 

از چ   2020در سال  م شده است که  غیرنفتی تقسی  اثر تحریم پس  اقتصاد غیرنفتی  هار سال  ها در بخش 

درصدی خواهد شد که همزمانی آن با    1/ 2درصدی وارد رشد مثبت    4/ 2شود و از رشد منفی  تخلیه می 

های حمایتی دولتی  و اثر بسته   2020درصد در سال    31به    2019درصد در سال    35/ 7ورم از  کاهش ت 

موجب کاهش قیمت تمام شده محصوالت ایرانی و میل به ورود به بازارهای رقابتی در این بخش خواهد  

وجود .  شد  این  ور الزمه    با  بانکداری    دی و چنین  ای ش تراکن   جهت المللی  بین داشتن سیستم  ارزی  ن  های 

های  های ایرانی در عرصهها و گسترش فعالیت بانکاین امر مستلزم رفع کامل تحریم . باشد ها می بنگاه 

بهبین و  توسعالمللی  رتبه  ةخصوص  اخذ  میزبان،  مناطق  ورود  استانداردهای  کسب    ی هاشعب، 

بین مراجع  از  ریسک  و  توسعاعتباری  گسترشزیرساخت  ةالمللی،  الکترونیک،  بانکداری  سبد   های 

در خصوص اثر تحریم ها، تاکید می شود که بر    است. محصوالت، ورود به بانکداری شرکتی و مانند آن  

گزارش   نشری اساس  بنکر    ة گزارش  فعالیت  یازده    وجز  ایران   ، ( 2017) معتبر  هیچ  که  است  کشوری 

 
1 Czinkota 
2Proactive 
3Reactive 
4 IMF 



 

ایران   بانکداری خارجی در آن وجود ندارد. به این معنی که نه بانک خارجی فعالیت چشمگیری در

خصوص شدت اثر    درهمچنین،    های ایرانی فعالیت بانکداری خارجی قابل ذکری دارند.دارد و نه بانک

ده  کرکه دولت اخیراً اعالم  این  داخلی نیز باید توجه داشت با وجود  ةدر حوزتحریم های مطرح شده،  

الر سرمایه خارجی  میلیارد د  24موفق به جذب  1396تا پایان شهریورماه    1392است از ابتدای سال  

پژوهش  شده )مرکز  بانک  ، ( 1396های مجلس  است  منابع  مازاد  با  مقایسه  در  رقم  بزرگ  این  های 

توان وامبین با نرخالمللی که  از نرخهای بسیار پاییندهی و تأمین سرمایه  های معمول داخلی و  تر 

دارند را  بنگاهی  حا  ، فاینانس  حال  در  دیگر  سوی  از  است.  ناچیز  دو  بسیار  از  بیش  مشکالت  ضر 

به   قریب  و  مسلمان  زائر  و    5میلیون  فرهنگی  میراث  )سازمان  خارجی  گردشگران  دیگر  میلیون 

شهریور   گزارش  تبادالت  1395گردشگری  فعالیت  عدم  دلیل  به  نقد  پول  حمل  به  مجبور  که   )

بانکبین هستندالمللی  ایرانی  بانک  ،های  گرفتن  قرار  ضرورت  از  کوچکی  ایرگوشه  در  های  انی 

بینشبکه  بانکداری  و های  منابع  در  موجود  کمبودهای  و  نهادی  مشکالت  بر  آمدن  فائق  و  المللی 

باشد. در حال حاضر نظام بانکداری ایران برای ورود به بازار پول جهانی موانع صنعت مورد بحث می

آشکار    ن زمینهدر ای  ریزی سریع و بدون اتالف وقترو دارد که اهمیت برنامه  نهادی بسیاری پیشِ

در   رایب  ؛دشویم رقم  این  و  است  دالر  میلیارد  چهارصد  حدود  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  نمونه 

جهان   درآمد  0.4اقتصاد  به  نگاهی  بایستی  رقم  این  درک  برای  است.  درصد  یک  زیر  یعنی  درصد 

بی ترکیه    رایب  .ندازیماسرانه کشورهای همسایه  برای  رقم  این  عربست1.2مثال  نزدیک  درصد،    1ان 

المللی سخن  زمانی که از تأمین مالی بین  ،درصد است. پس   1.2درصد و مالزی    1.3درصد، اندونزی  

باشیممی داشته  توجه جدی  موارد  این  به  بایستی  امریکا    ؛گوییم  اقتصاد  از   23اینکه سهم  درصد 

به آمریکایی  49اما    ،اقتصاد جهان است از پول موجود در دنیا متعلق    اً تلویح  این امر.  هاستدرصد 

)گزارش بانک محروم هستیم  الملل  درصد فاینانس بین  49بدین معناست که ما ناخودآگاه همواره از  

 . (2017جهانی نوامبر 



 

از   ناشی  را  آن  بایست  می  که  ایران  بانکداری  نظام  در  موجود  ساختاری  مشکالت  در خصوص 

  1385های  های ایران طی سالبودن بانک  الملل و ایزولهدوری چهل ساله از تحوالت بانکداری بین

ها  مواجه هستیم که موجب دور ماندن ساختار  تاکنون دانست. باز هم با اثر منفی و شدید تحریم

از آن با عنوان  از تغییرات بنیادی روی داده در نظام بانکداری جهان گردیده که  ایران  بانکی  نظام 

می یاد  جهانی  یکپارچه  مالی  آسیستم  از  های  شود.  تراکنش  در  بانکها  ناتوانی  تطبیق  عدم  این  ثار 

مالی بین المللی در خصوص کاالهای غیرتحریمی نظیر محصوالت کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی 

های  و محصوالت غذایی نیز چنین مشکالتی وجود دارد که ناشی از عدم انطباق ساختار فعالیت بانک

برای ورود به عرصة مبادالت بین   بانکداری بانکی میایرانی  نظام  باشد. مهم ترین ضعف ساختاری 

با   استانداردها و مانند آن  از فرایندها، رویه ها، مقررات و  اعم  ایران به عدم تطبیق ساختار داخلی 

دوازده استاندارد الزام آور بین المللی است که مهم ترین آنها مربوط به استانداردها و اندازه گیری  

معرو بانکها   بازلسرمایه  به  باشد.    1ف  می  سرمای)بال(  اهمیت  به  توجه  پوشش  بانک  ةبا  در  ها 

استانداردهایی در زمین  2006بال در ژوئن    ةهای غیرمترقبه، کمیتها و زیانریسک  ارائه  به   ةاقدام 

بانکاندازه سرمایه  بینگیری  در جهت همگرایی  استها  نموده  یا     المللی  و  یکبار  سال  هر سه  که 

جهانی اقدام به بروز رسانی برخی از سرفصل های   ویدادهای مهم سیستم یکپارچه مالیمتناسب با ر

 سند می نماید. 

بندی داخلی است که در  این سند دارای بخشی با عنوان حداقل الزامات رویکرد مبتنی بر رتبه 

ترکیب   :اند ازهای این استاندارد عبارتسرفصل  .بخش جداگانه، استانداردها را بیان کرده است  12

بندی های سیستم رتبه فعالیت ؛بندیطراحی سیستم رتبه  ؛تطبیق با حداقل الزامات  ؛حداقل الزامات

أیید برآوردهای    ؛ی کردن ریسککمّ  ؛بندی داخلیاستفاده از رتبه ؛حاکمیت شرکتی و نظارت  ؛ریسک

نکول ؛داخلی معرض  در  منابع  و  نکول  فرض  با  زیان  نظارتی  ش  ؛برآوردهای  اجارهالزامات    ؛ ناسایی 

 . الزامات افشا ؛گذاریای برای مشارکت حقوقی و سرمایههای سرمایهمحاسبه هزینه 
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مهم حاضر  حال  با  در  بیشتر  هماهنگی  و  انطباق  برای  ایران  بانکداری  نظام  مشکل  ترین 

استاندارهدهای کمیته بال مربوط به دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات  

باری است که از سوی بانک مرکزی ابالغ شده است بر این اساس بانکها می بایست در یک دوره اعت

درصد به صفر    45ساله مازاد تجدید ارزیابی قابل محاسبه در سرمایه را بصورت تدیریجی از    5گذار  

اهداف کمیته   با  این رویکرد  ایرانی  بانکهای  از  زیان ده شدن بسیاری  بر  بال در برساندد. که عالوه 

با   ایرانی  بانکهای  تطبیق  عدم  موارد  سایر  در  نیست.  همراستا  کیفیت  با  سرمایه  ایجاد  جهت 

  مطالعه حاضر   با توجه موارد مطرح شده،   استاندارهای یاد شده با شدت و اثر متفاوت کماکان باقی است.

 . پرداخته است ری ایران  سازی نظام بانکدا المللی  بین بر سر راه  رسمی و غیر رسمی  به بررسی موانع نهادی  

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق  (2

 بین المللی سازی   2-1

سهازی المللیهای متنهوع بینها و نظریههمدلالملل نشانگر وجود  نگاهی به ادبیات اقتصاد بین

باشهد و بهه ها یهک فراینهد تهدریجی میسازی شرکتالمللیاند که بینباشد؛ تحقیقات نشان دادهمی

های اساسههی سههازی یکههی از م لفهههالمللیبین .1(2012اتفههاق میافتههد. )شههوهام و افههرات  آرامههی

ش   ؛(2017جوهانسون وودرشهیم )  .2استهای جهان  وکار در بسیاری از شرکتهای کسباستراتژی

سازی المللیاند و بینها ارائه کردهسازی شرکتالمللیتری از فرایند بینو لوستارینن، تعریف گسترده

. با ارائه این تعریهف انددر نظر گرفته  "المللیهای بینفرایند افزایش مشارکت در فعالیت  "عنوانرا به

المللی درگیر شود ولی ههیچ الزامهی های بیناند ممکن است یک شرکت در فعالیتها تأکید کردهآن

واند در هر کدام از مراحهل تسازی میالمللیها ادامه داشته باشد، زیرا بینوجود ندارد که این فعالیت

سازی پیشهنهاد کهرده المللیح بینتوسعه شرکت اتفاق بیفتد. بمیش، تعریف جدیدی را برای اصطال

سهازی را فراینهدی تعریهف کهرده کهه المللیدههد و بینهای قبلهی را پوشهش میکه تعاریف و یافته

المللی آینده افهزایش ت بینالادتأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مب  را دربارةها هم آگاهی خود  شرکت
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سهازی را المللیکالف و بمیش، بین.  کنندت خود با کشورهای دیگر را ایجاد میالدهند و هم مبادمی

تعریهف   "المللهیههای بینبها محیط  (اسهتراتژی، سهاختار، منبهع)ها  انطباق فرایند شرکت  "عنوانبه

انجام تجهارت در بسهیاری از کشهورهای دنیها   "ایندعنوان فرسازی را بهالمللیهولنسن، بین  د.انکرده

تعریفی   ."شودمحدود می  )مثال اروپا  رایب(ها در یک منطقه ویژه  اما اغلب این فعالیت  ،تعریف کرده

فراینهد توسهعه   "عنوانسهازی بههالمللیه است و بینکرد( ، ارائه  2009جانسون و واهلن )را  تر  کامل

تعریهف  3و ادغام یها یکپهارچگی2، نفوذ   1کشورها از طریق گسترشهای روابط تجاری در سایر  شبکه

ها کمهک توانهد بهه شهرکتباشد. روابط میها میشده است. تمرکز این تعریف بر روی روابط و شبکه

 .های بازارهای خارجی شوندکند تا بتوانند وارد شبکه

 هاشدن بانکالمللیبین  2-2

گذاری مسهتقیم خهارجی در تولیهد أثیر نظریه سرمایهها به شدت تحت تشدن بانکالمللیبین

گذاری ها بنها بهه دالیلهی چهون نهواقص بهازار بهه سهرمایهکنند که بنگاهها بیان میاست. این نظریه

با مزیت رقابتی خاص، ممکن است بها وجهود   یهایاند؛ در نتیجه، شرکتمستقیم خارجی روی آورده

ها توان گفت که بنگاهطورکلی میبه  (.1995؛ زهیر،  1976،  المللی شوند )هایمرتعهدات خارجی، بین

جغرافیهایی،  ةهای بهازار، دسهتیابی بهه اقتصهاد ناشهی از مقیهاس و دامنهبرداری از فرصهتبرای بهره

های کلیدی و منابع در بازارهای جدید، منبع کم هزینهه تجهیهزات، نیهروی برداری از شایستگیبهره

المللهی ای زنجیهره ارزش و همچنهین تنهوع ریسهک، بهه توسهعه بینههکار، نوآوری و سهایر ورودی

 (.2004پردازند )زینکوتا،  می

های چندملیتی، ذکر شهد، شدن شرکتالمللیبین  بارةبه دالیلی که دربنا  ها نیز  همچنین بانک

نکهداری، های باند که ماهیت و ویژگیراند، ولی برخی از مقاالت اشاره داالملل ورود کردهبه بازار بین

ها، بهه وجهود آورده اسهت. بهر اسهاس ایهن توضهیحات، شدن بانکالمللیی را در بینئهای جزتفاوت

 
1 extension 
2 penetration 
3 integration 



 

خهدمات   ،دههدها اجازه میهایی را در اختیار دارند که به آن، مزیت1(MNBsالمللی )های بینبانک

انهد کهه کرده مالی را با کمترین هزینه در بازارههای محلهی و خهارجی، ارائهه دهنهد. محققهان بیهان

ههای المللی در مفهوم و ماهیت عرضه محصوالت، اطالعات آمیخته با محصهوالت و راههای بینبانک

المللهی تفهاوت دارنهد. )کونتراکتهور و های بینشدن خود، با سایر شرکتالمللیهای بینانجام فعالیت

 (.2008؛ کیان و دلیوس، 1998کوندو،  

ها از المللی این است که بانکهای بینعمومی گسترش بانک  اند که عواملمحققان اشاره کرده

کنند تا ارتباط خود را بها آن مشهتریان، حفه  مشتریان غیر مالی خود در خارج از کشور پیروی می

ههای کسهب سهود، المللهی، رشهد و انگیزهدیگهر بهرای توسهعه بین  عوامهل(.  1997کنند )ویلیهامز،  

مل سرمایه، انهدازه، نهام برنهد، شههرت، تکنولهوژی و مشهابه آن برداری از مزیت حق مالکیت شابهره

باشد. زمینه سازمانی کشهور مبهدأ و میزبهان نیهز عامهل انگیزشهی دیگهری بهرای توسهعه اسهت. می

پارامترهای سازمانی در کشور میزبان شامل مقررات مالی، گشودگی دولت و حاکمیت کشور میزبهان 

 (.2001؛ فوکارلی و پوزولو،  2000باشد. )بوش، عات، میهای خارجی و نقش اطالبرای ورود بانک

 شدن المللیهای بینعنوان رکن سوم استراتژیبهی  دیدگاه نهاد  2-3

بعد از تئوری مبتنی بر منابع و ساختار صنعت، تئوری نهادی ارائه شد که به نهادهای رسهمی 

اند. محققهین علهوم سمی داشتهشود، اقتصاددانان بیشتر گرایش به نهادهای رو غیررسمی تقسیم می

باشند. برای اتخهاذ اسهتراتژی، سهه ها و نهادهای غیررسمی میاجتماعی بیشتر طرفدار هنجارها، نُرم

های موجهود تئوری مبتنی بر منابع که به درون، یعنهی فرصهت  :اند ازعبارتشود که  بیان میتئوری  

یرون توجه دارد، و هر کدام استراتژی داخل شرکت توجه دارد، تئوری ساختار صنعت که به محیط ب

 خاص خودشان را دارند.

عنوان رکن سهوم از یهک اسهتراتژی سهه گانهه کهه مایهک. و. پینهگ و در دیدگاه نهادمحور به

 
1  Multy National Businesess 



 

انداز پیشهرو در مهدیریت عنوان سومین چشم، ظهور دیدگاه مبتنی بر نهادها بهدادندهمکارانش ارائه  

شهود. ای مبتنی بر صنعت و مبتنی بر منابع هستند( مشهخص میهاستراتژیک )دو مورد اول دیدگاه

فهرض اصهلی آن را بیهان کنیم، ب( دو پیشهای دیدگاه مبتنی بر نهادها را بررسی میما الف( ریشه

طورکلی کنیم. بهکنیم و پ( نحوه مشارکت این دیدگاه در سه س ال اساسی استراتژی را بیان میمی

، دکنمبتنی بر نهادها، که سومین رکن از سه رکن استراتژی را بیان می  دهیم که دیدگاهما نشان می

های مبتنی بر صنعت و مبتنی بر منابع در مورد فقدان توجه بهه محتهوا را انتقاد به دیدگاه  استقادر  

تر کهه در نههادگرایی جدیهد متمرکهز اسهت، عنوان بخشی از جنبش فکری وسهیعبرطرف کرده و به

 آورد.به همراه می های جدیدی رابینش

 

 دیدگاه مبتنی بر نهادها، رکن سوم از سه رکن اصلی استراتژی ، 1شکل 

 

 در ادامه به بررسی پیشینه داخلی و خارجی مربوط به موضوع مورد مطالعه پرد اخته شده است: 

 های داخلی و خارجی ، خالصه یافته 1جدول  

   گیرینتیجه و  یافته ها نویسندگان 

یی  توسلی و آقابابا 

(1386 ) 

 .المللی، سهم بسیار ناچیزی به میزان کمتر از دو دهم درصد داردایران در نظام بانکی بین ▪

 .شود ها محدودیت جدی محسوب میگذاریاین مشکل برای تأمین مالی سرمایه ▪

بین ▪ بانکی  با نظام  بانکی کشور  نظام  قابل توجه  بانکی  با عدم ارتباط و تعامل  المللی، نظام 

 .های جهانی در این زمینه پیش رودنسته است متناسب با پیشرفتکشور نتوا

المللی طراحی  راهکاری مناسب برای ورود به بازارهای مراکز مالی فرامرزی، پول و سرمایه بین

 .شود



 

▪  

صفری و ابراهیمی  

(1391 ) 

انسانی،  ▪ بازار، سرمایه  مالی، سهم  توان  ا شامل  بر  متغیر اصلی م ثر  پنج    ارائه مدلی شامل 

 . المللی و استفاده از فناوریهای ارزی و بین فعالیت

نرم ▪ و  عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  تأیید  این مدل  نظرات خبرگان  از کسب  بعد  لیزرل  افزار 

 .است   شده

   قدرت رقابتی بانک ملی و  توان مالی ▪

 . دنهایی ایرانی دارپذیری بانکبیشترین تأثیر را در رقابت ▪

توکلی و همکاران  

(1395 ) 

بین ▪ بازارهای  به  فرصتورود  اینکه  بر  عالوه  بانکالمللی  روی  پیش  را  زیادی  ها  های 

 .های زیادی به دنبال داردها و عدم قطعیتگذارد، ریسکمی

 .المللی گیری درست فرایند ورود به بازارهای بینریزی و تصمیمبرنامه ▪

 انتخاب استراتژی درست ورود  ▪

 ( 1395خالقی )

ها از بانکداری  دی کشور و تطبیق آن با مبانی اسالم باعث شد تا بانکاصالح ساختار اقتصا ▪

 متداول در جهان متمایز شدند 

کسب ▪ لحاظ  به  کشور  بانکی  بیننظام  روندهای  از  دهه  یک  از  بیش  بوده  وکار  دور  المللی 

 است. 

 لزوم بازنگری در بانکداری ایران   ▪

ای نظام بانکی ایران در تعامل  هبررسی چالش  جهت تحلیلی  -های توصیفی  پژوهشنیاز به   ▪

 المللی با مقررات بانکداری بین

دادگر و همکاران  

(1396 ) 

چالش مهم نظام بانکداری، ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری   ▪

 ل است. لالممتعارف در سطح بین

مان ملل و عدم رعایت  موانع این کار زمانبر بودن اصالح فضای تحریم شورای امنیت ساز ▪

 الملل است.استانداردهای مالی و بانکی بین

و ▪ قانونی  اقتصادی،  سیاسی،  رخدادهای  دلیل  ایران    ...به  در  بانکی  مقررات  و  ضوابط 

رعایت  کمرنگ به  و  یافته  کاهش  کشور  بانکی  و  پولی  متولیان  نظارت  شده،  تر 

 استانداردهای مالی کم توجهی شده است.

تعام ▪ دوره  این  بیندر  بانکداری  و  ایران  بانکداری  بین  و  ل  شده  مواجه  مشکالتی  با  الملل 

 .موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است

 . های کلی عقالنیت و اخالق در بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف برابر استشاخص ▪

بر شاخص ▪ ایران تمرکز  بانکی  بیننظام  ک  الملل مشترهای عقالنیت و اخالق که در سطح 

نیز هست، می ایران  بانکداری  پذیرش  و مورد  بانکداری  بوده  با  پساتحریم  تواند در دوره 

 الملل مراودات اثربخشی داشته باشند.بین

Claudia M. 

Buch, 

Cathérine T. 

Koch, Michael 

Koetter (2014) 

فعالیت   ▪ حجم  اساس  بر  کشور  از  خارج  در  تجاری  حضور  حف   برای  بیشتری  احتمال 

 ها وجود دارد.المللی و مشتریان آنای بینه بانک

تأمینبانک ▪ بنگاههای  برای  مالی  بازارهای  کننده  به  که  دارد  احتمال  بیشتر  تولیدی  های 

 های پیچیده وارد شوند. خارجی در حالت

ریسک باالتر از    های خارجی را در اختیار دارند.تجاری نیز حجم بیشتری از داراییبانکهای   ▪

فعالیتریسک کمتر در س  اما حجم  و سودآوری رزمین مبدأ محتمل است  های خارجی 

 یابد. المللی است که افزایش میمتعاقب آن مشروط بر ورود بین

 



 

Bronzini, 

Raffaello and 

D’Ignazio, 

Alessio (2017) 

بانک ▪ توسط  شده  ارائه  خارجی  بازارهای  در  اطالعات  بین  مختلف  ارتباط  کشورهای  در  ها 

 متفاوت است. 

هزینهب  ▪ نتیجه  و در  ارائه اطالعات  موانع  کارآمدترخواهد  ا رفع  و  کمتر  بازارها  به  های ورود 

 بود.

های قانونی، نظارتی و  ها با طیف وسیعی از محدودیتبازارهای کشورهایی که در آن شرکت ▪

ناکارامد   یا مدیریت دولتی  عوامل سازمانی  بوروکراسی،  دلیل  به  مواجه هستند  فرهنگی 

 کنند. ه ورود را ایجاد میکمتر انگیز

Mohamed 

Chaffai &Paolo  

Coccorese. 

(2019). 

 ( %13ارتباط بین عدم کارآیی مدیریت با هزینه های فعالیت بین المللی ) ▪

 ( % 17ارتباط بین افزایش کارآیی فناورانه با درآمد بین المللی ) ▪

بین   ▪ النفع درآمدهای  ناشی از عدم کارآیی مدیریتی و عدم  باالتر  برای جبران هزینه های 

المللی بین  انسانی  به شاخص سرمایه  بایست  تزریق    المللی می  به  نسبت  و  نمود  توجه 

 دانش و مدیریت اقدام نمایند. 

Stephen C. 

Nelson. (2020) 

نقش آمریکا در سیستم بانکداری جهان و تطبیق سیستم ها مالی و نهادهای پولی و بانکی   ▪

است در  با  را  مالی  های  بحران  از  عبور  و  تطبیق  قدرت  آمریکا  رزرو  فدرال  انداردهای 

 کشورهای متأثر تقویت می کند. 

با   ▪ تطبیق  در  بانکها  منعطف  و سیستم  آزاد  اقتصاد  دلیل ساختار  به  اروپایی  در کشورهای 

  نظام یکپارچه مالی جهان اثرگذاری بهتری در مقایسه با مناطقی نظیر آمریکای التین با 

 اقتصاد غیرشفاف و سیستم ایستای نظام بانکی داشته اند. 

 ها مواد و روش  (3

. در این روش کلمات  پذیرفته استانجام    1این تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از نظریه مبنایی 

و واژگان عناصر    عبارات در این روش   شوند. و واژگان به عنوان واحد و عناصر تحلیل در نظر گرفته می

تعامل  م .  د ستن ه تحلیل   و  ارتباط  پژوهش  با موضوع  آوری اطالعات  جمع   . دارد حقق به صورت مستقیم 

غنی، تفصیلی و جامع اهمیت دارد و به جای تمرکز بر دو یا چند متغیر، تالش میگردد تا دامنه وسیعی از  

آن  میان  متقابل  روابط  و  مورد متغیرها  موقعیت  در  گیرند.   ها  قرار  نظر  مد  رو   مطالعه،  که  این  ش 

دارد جهت  اکتشافی  و  استقرایی  روش   همچنین،  .گیری  تبیین  از  در  محتوا  تحلیل  شامل  دیگر  های 

مولفه نمودن  معنادار  و  مدیران  شاخصتجارب  و  نظریه ها  روش  از  پژوهش  مبنایی  های  پردازی 

 شد. استفاده 

 

 
1  Grounded theory 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062940818305540#!
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-020-09381-6#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-020-09381-6#auth-1


 

اعضای نمونه عبارتند    های ویژگی   المللی است. صاحبنظران حوزه بانکداری بین 13از  ل  جامعه آماری متشک 

الملل داشته باشند. اساتید  های فعال در حوزه بین سال سابقه کار و مدیریت را در بانک   15از: حداقل  

بخش  در  عملی  و  علمی  تجارب  با  و...  حوزه   دانشگاه  اجرایی  و  تحقیقاتی  بانکدار های  متن    ی. های 

ه و پس  شد   کدگذاری   بود حاوی واحد معنایی  هایی که  با مطالعه دقیق و استخراج تفاسیر و بخش   ها مصاحبه 

بندی کدها مبتنی بر این که به یک جنبه مشترک اشاره داشته  ، استخراج مفاهیم با مقایسه و طبقه آن از  

سلبی  های نیز در قالب  ها تعیین گردیده و مقوله ، مقوله گیری از چندین مفهوم باشند، صورت گرفت. با بهره 

 ره نمود. و ایجابی به نقش نهادها اشا 

های تاثیرگذار بر پدیده را  خواسته شد تا مقوالت تخصیص داده شده به م لفه  وندگان مصاحبه ش   در ادامه از 

ارزیابی کنند  به بازبینی«  اما نیاز  ل  با فرمو   نیز    نهایی   گیری نتیجه   برای   . در دو گزینه »مرتبط«، »مرتبط 

تعداد متخصصانی است که    Enدر این رابطه،  .  د ش ندگان دریافت  شو فر تا صد از سوی مصاحبه الوشه نمره ص 

 تعداد کل متخصصان است؛    Nاند و  به گزینه »مرتبط« پاسخ داده 

 

باشند. درصد ضریب  مقوالت از ضریب اعتبار مناسب برای ارزیابی برخوردار می   آزمون نشان داد که  نتایج  

اعتبار مناسبی را برای    0/ 76یعنی    100از    76کسب نمره    . باشد می   68/ 78کل آزمون برای مقوالت برابر  

 دهد. مقوالت نشان می   روایی 

 ها یافته  (4

تا با بررسی کمی آنها بتوان یک   شد بندی قرار داده  در این مرحله وژگان و یا عبارات مترادف در یک گروه 

  و   مصاحبه که بیشترین تأکید را    ن واژگان و عباراتی بود . هدف از تحلیل کمی؛ یافت دید کلی ارائه کرد 

اند که کلیه مفاهیم مطرح  نتخاب شده ا طوری  کلیدی    واژگان   ، محتوی کمی  . در تحلیل  داشتند مکتوبات  

 ها فراهم شود.  شده را پوشش دهند تا امکان تحلیل نهایی متن و داده 



 

 فراوانی واژگان استفاده شده در مصاحبه ها ،  2جدول  

 فراوانی واژگان  ردیف 
درصد  

 فراوانی

1 
 ( نظام 116دولت   ،)  ( )129سیاسی  نهادها  مدیریت  2(،   ،)

 (، 83سیاسی )
330 92/34 

2 

( سازی  )5زمینه  دولت  وظیفه   ،)39( تکلیف   ،)11  ،)

(،  8(، برنامه )6(، تصمیمات )3ریزی )(، برنامه25سیاستگذاری )

 (،7(، مقدمات ) 13(، زیرساخت )6بسترها )

123 02/13 

 02/13 123 (، 123فرهنگ )  3

4 
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قرار    %13باشد. پس از آن زمینه سازی با  و مربوط به بانکداری می  %35بیشترین فراوانی نزدیک  

با   نیز  دولت  همچنین  است،  نزدیک    %13گرفته  با  سوم  رتبه  است.  گرفته  قرار  دوم  رتبه   %9در 

% فراوانی در رتبه آخر 3با کمتر از  فراوانی به تجربه بانکداری اختصاص یافته است. کفایت سرمایه  

است. گرفته  کهمچنین    قرار  مبنایی  پژوهش  روش  اساس  و بر  متن  گرایش  استخراج  پی  در  ه 

شود. همان گونه که از جدول زیر بر ها پرداخته میگیری متن از ورای تحلیل محتوای مصاحبه جهت 

آنها    ، با توجه به شرایط زمانی  ،سپسگرایش متن استخراج گردید.    33آید از مصاحبه ها تعداد  می

طبقه نهادها  و  درونی  مزیتهای  و  ضعفها  موجود،  فرصتهای  و  تهدیدات  گروه  سه    شدند. بندی  در 

بندی  همچنین آنها در طی فرایند تحلیل گفتمان به دو بخش سلبی و ایجابی از لحاظ معنایی طبقه

 . حصا گردیدا یرز ابر جدولبر. در مرحله بعد مفاهیم حاصل از تحلیل مصاحبه ها گردیدند 



 

 ها و شناسایی گرایش ها و جهت گیری متن، تحلیل محتوای مصاحبه3جدول 

 گرایش متن عبارت

تحلیل محتوا بر  

ریه اساس نظ

 نهادی

 جهت گیری متن 

 خواسته سرمایه گذاران برای بهره باال 
های تجاری  ریسک

 محیطی

تهدیدات و  

 فرصتهای موجود

 سلبی

 ایجابی  ها فرصت ی ایرانی هاتجربه خوب بانک

دولتی بودن بانکها و عدم توجه به الزامات 

 بانکی
 های وقایع ریسک

 سلبی

گیری صنعت  فقدان برنامه ای منسجم در شکل

 المللی بانکداری بین

 تفکر دولتی  اکثر مدیران بانکی 
ریسکهای  

 منابع انسانی 
المللی  های بینعدم درک صحیح از استراتژی

 شدن 

 ایجابی  فرصتها  نیروی انسانی ماهر و متخصص 
 پیچیدگی باالی فضای کسب و کار بانکی 

ریسکهای  

 تجاری محیطی
 سلبی

عدم شناخت کافی  از محیط فعالیت  

 المللی بین

 غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور 

 وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور 

 فرصتها  مزیتهای تولیدی و کشاورزی ایران 
 ایجابی 

 فرصتها  آشنایی مدیران با سازوکارهای بانکداری 

 های مالی بانکها اوضاع مالی نابسامان گزارش

 ریسکهای عملیاتی 
ضعف و مزیت  

 درونی
 سلبی

 ضعف کفایت سرمایه 

 های منسجم ضعف در داده

 اهداف استراتژیک مبهم

 عدم انطباق  با استانداردهای جهانی 

 م پیش بینی صحیح تحوالت آتی عد

ضعف در اصالح شاخصهای ارزیابی با  

 استانداردهای جهانی 

 معیارهای سنتی برای ارزیابی عملکرد در بانکها 

 های ناقص بانکداری بر مبنای داده

 های ایران قابلیت بانک مستند از  عدم شناخت 

بی  کم توجهی به ابزارها، امکانات و نحوه دستیا

 به اهداف استراتژیک 

عدم تناسب ساختار سازمانی با برنامه های 

 استراتژیک 

فقدان واحدهای تخصصی مرتبط با مدیریت  



 

 گرایش متن عبارت

تحلیل محتوا بر  

ریه اساس نظ

 نهادی

 جهت گیری متن 

 استراتژیک 

 بانکداری بین الملل   ضعف آموزش

 ای ک نظام تربیت افراد متخصص و حرفهنبود ی 

فقدان برنامه کالن استراتژیک برای کل نظام  

 بانکی

سکهای تجاری  ری

 محیطی

 نهادهای رسمی 

دخالت سیاست خارجی و اقدامات منطقه ای  

 بر اقتصاد بانکداری 
 ریسکهای عملیاتی 

المللی عدم مطابقت استراتژی با اهداف بین

 شدن 

 های اقتصادی تحریم
ریسکهای تجاری  

 محیطی
تأثیر تصمیمات مقامات کشوری بر شرکتهای  

 بانکی

 فافیت در عملکرد نظام بانکیعدم پذیرش ش

گرایش به حرکات اقتضایی به جای حرکات   ریسکهای عملیاتی 

 ریزی شده و علمی برنامه

توجه نهادهای سیاستگذار به مسائل روزمره و  

 پیش پا افتاده 
ریسکهای منابع  

 انسانی 
 سردرگمی در واکنش به تحوالت جدید 

  تصمیمات ہنقش بسیار پررنگ و پیچید

 سیاسی در کشور 

ریسکهای تجاری  

 محیطی

فعالیت بانکی توسط موسساتی با اهداف  

 غیربانکی 

 نقش مخرب سازمانها و نهادهای غیرمرتبط

نقش منفعل نهادهای حاکمیتی برای  

 بسترسازی 

رکود سنگین در بخش صنعت به دلیل  

 سیاستهای دولت 

 وضعیت اقتصادی نامطلوب مردم 

 نامناسب خصوصی سازی   اجرای

بر    سیاسیتحمیل سیاستهای غیر تجاری و 

 ها بانک

بها ندادن و جدی نگرفتن برنامه های جهانی  

 سازی 
 ریسکهای عملیاتی 

 عدم پذیرش معادهات بانکی بین الملل 

 در سطح کالن  تداخل برنامه های متعدد

ریسکهای منابع  فقدان نگاه کالن و کل نگر در نهادهای  



 

 گرایش متن عبارت

تحلیل محتوا بر  

ریه اساس نظ

 نهادی

 جهت گیری متن 

 انسانی  ار سیاستگذ 

 تغییرات زیاد در قوانین و مقررات 
ریسکهای تجاری  

 محیطی
قوانین و مقررات دست و پاگیر و مغایر با  

 استانداردها 

عدم استقالل اعضای هیئت مدیره از مدیر  

 عامل
 ریسکهای عملیاتی 

دیران دولتی با منافع  معدم همسویی اهداف 

 بانکها 

ع  ریسکهای مناب 

 انسانی 

داری بین  عدم آشنایی کافی جامعه با بانک 

 المللی 
ریسکهای تجاری  

 محیطی

 

 

از بیگانه در تفکر نهادهای غیر   فرهنگ بیزاری

 و پرهیز از رقابت رسمی 
نهادهای  

 غیررسمی 
ریسک پذیری اندک و ترس مدیران از جهانی  

 شدن 

 کم توجهی به تحقیق و توسعه در بانکها 

 

و   %93با درصد فهراوانی    نهادها  سلبیداده های ناشی از تحلیل محتوای مصاحبه ها نقش    ساسا  بر

ا فهراوانی  مفهاهیم  درصد  دارای  طبقه می  %7یجابی  در  همچنین  پینگ،  باشد.  نظریه  عوامل  بندی 

نهادها   ترتیب  به  فراوانی  مزیتها  %51درصد  و  و فرصتها    %26، ضعف  تهدیدات  از می  %23و    باشد. 

مصاحبه محتوای  تحلیل  و  میبررسی  سلبی  ها  رویکرد  دارای  عوامل  عمده  بخش  که  دریافت  توان 

 باشد. باشد. این امر با نظریه مطرح شده در مبانی نظری کامالً سازگار میبوده و از جنس نهادی می



 

 

 فراوانی گرایش متن حاصل از تحلیل گفتمان ، 1نمودار 

 

مشاهده اصلی  مقوالت  بخش  این  اول    در  مرحله  در  مبناییشده  کدگ  روش  از  ذیعنی  باز  اری 

نماییم  دوم یعنی کدگزاری محوری وارد می  های خبرگان را در قالب نظریه مبنایی به مرحلهمصاحبه 

های مشاهده شده پس از تبدیل به مفاهیم کالن و دسته بندی در قالب مفاهیم،  در این مرحله مقوله 

وضوع با رویکرد نهادگرایانه دسته بندی می نماییم. در گام بعدی  در محورهای مستخرج از ادبیات م 

در مرحله کدگذاری،    با کدگزاری محوری به سوی دست یافتن به الگوی مورد نظر گام بر میداریم.

نظر    گر از میان مقوالت اصلی شناسایی شده و بر اساسای و عوامل مداخلهعوامل علی، عوامل زمینه

شوند. در ادامه با توجه به کاربست نظریه نهادی در تحلیل بندی میق دسته خبرگان در سه دسته فو

 های اصلی در نظریه نهادی، دسته بندی و کدگذاری خواهند شد. ما، ابعاد هر یک از مقوله 

 المللی شدن نظام بانکیتأثیرگذار بر بین )ساختار صنعت(   ایشرایط زمینه، 4جدول

 بانکی   وجود تفکر دولتی در اکثر مدیران

 ریسکهای منابع انسانی  عوامل مربوط به مدیران 

عدم همسویی اهداف و منافع مدیران دولتی با اهداف و منافع  

 بانکها 

عدم اعتقاد مدیران بانکی به اهمیت و ضرورت مدیریت  

 استراتژیک 



 

 های رهبری استراتژیک در مدیران فقدان مهارت

 ی سیاستگذار فقدان نگاه کالن و کل نگر در نهادها

 المللی شدن های بینعدم درک صحیح و عمیق از استراتژی

 توجه نهادهای سیاستگذار به مسائل روزمره و پیش پا افتاده 

 سردرگمی در واکنش به تحوالت جدید 

 محدود بودن کمی و کیفی نیروی انسانی ماهر و متخصص

عوامل مربوط به نیروی  

 انسانی 

 نگ استراتژیک در تمامی افراد سازمان فقدان تفکر و فره

عدم آشنایی کارکنان با دانشهای تخصصی یانکداری نوین  

 جهانی 

پیچیدگی و تغییرات باالی فضای کسب و کار شرکتهای  

 بانکی

 ریسکهای تجاری محیطی عوامل اقتصادی کالن 

 المللی عدم شناخت کافی و صحیح از محیط فعالیت بین

 های اقتصادینتظره مانند تحریمرویدادهای غیر م

 عدم ثبات و غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور 

 وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور 

 کشور  در سیاسی مسائل  ہنقش بسیار پررنگ و پیچید

 

 المللی شدن نظام بانکداری تأثیرگذار بر بین )منابع و مزیت درونی( شرایط علی، 5جدول

 قوانین و مقررات تغییرات زیاد در 

عوامل مربوط به قوانین و  

 مقررات 

ریسکهای  

 محیطی  -تجاری

 قوانین و مقررات دست و پاگیر و مغایر با استانداردها 

تأسیس شعبات بانک توسط موسساتی با اهداف  

 غیربانکی 

بی توجهی به تأثیر تصمیمات مقامات کشوری بر  

 شرکتهای بانکی 

عوامل مربوط به افراد و  

 دهای مرتبط نها
 های نادرست و نامناسبی مانند خصوصی سازی طرح

 فقدان برنامه کالن استراتژیک برای کل نظام بانکی 

 نقش مخرب سازمانها و نهادهای غیرمرتبط



 

 تحمیل سیاستهای غیر تجاری و نامناسب بر بانکها 

 نقش منفعل نهادهای حاکمیتی برای بسترسازی 

 مان گزارشهای مالی بانکها اوضاع مالی نابسا
عوامل مربوط به منابع  

 سازمان 

ریسکهای  

 عملیاتی

 ضعف مالی و کفایت سرمایه در بانکها 

 های منسجم بانکها ضعف در داده

 اهداف استراتژیک مبهم و غیر واضح 

عوامل مربوط به تدوین  

 راهبرد

عدم انطباق استانداردهای بانکداری ایران با  

 جهانی استانداردهای 

های تدوین  ضعیف و غیر واقع گرایانه بودن استراتژی

 شده 

 المللی شدن عدم مطابقت استراتژی با اهداف بین

 عدم پیش بینی صحیح آینده و تحوالت آتی

ضعف اساسی در اصالح شاخصهای ارزیابی با  

عوامل مربوط به نظارت و   استانداردهای جهانی 

 ی ارزیابی عملکرد در بانکها معیارهای سنتی برا کنترل

 فقدان شفافیت در عملکرد نظام بانکی 

 بها ندادن و جدی نگرفتن برنامه های جهانی سازی 

 عوامل فرایندی 

 

 عدم رصد و انطباق با استانداردهای جهانی

 های ناقص و نادرست بانکداری بر مبنای داده

های  بانک ها و قابلیت هایعدم شناخت کافی از توانایی

 ایران 

کم توجهی به ابزارها، امکانات و نحوه دستیابی به  

 اهداف استراتژیک 

ریزی  گرایش به حرکات اقتضایی به جای حرکات برنامه

 شده و علمی 

 وجود و تداخل برنامه های متعدد 

 عدم استقالل اعضای هیئت مدیره از مدیر عامل 

 ازمانی با برنامه های استراتژیک عدم تناسب ساختار س  عوامل ساختاری 

 فقدان واحدهای تخصصی مرتبط با مدیریت استراتژیک 

ضعف شدید تکنولوژی هایی مانندی آی تی در صنعت  

 بانکداری
 عوامل مربوط به تکنولوژی 

 عوامل مربوط به آموزش  ضعف آموزش 



 

 نبود یک نظام تربیت افراد متخصص و حرفه ای 

 انک بر مشتریان کالن و عمده تمرکز زیاد شرکت ب 

 کم توجهی به نوآوری و خلق ارزش های نو  عوامل مربوط به بازاریابی 

 متمرکز شدن فعالیت ها بر تعداد محدودی از کشورها 

 

 المللی شدن نظام بانکیدر بین)چارچوب نهادی( گر شرایط مداخله، 6جدول

 فرهنگ بانکی ضعیف در کشور 

 یان عوامل مربوط به مشتر

 ریسکهای تجاری محیطی

عدم آشنایی کافی جامعه با بانک و خدمات  

 شرکتهای بانکی 

رکود سنگین بخش صنعت به عنوان مشتریان  

 عمده 

 وضعیت اقتصادی نامطلوب مردم 

 ذینفعان برای بهره باال  خواسته 

 عوامل فرهنگی در کسب و کار

 کار

نقش وسیع گروه های پنهان و غیررسمی در  

 هنگ اداره اقتصادی کشور فر

 فرهنگ بیزاری و پرهیز از رقابت 

 ترس مدیران از جهانی شدن 

 کم توجهی به تحقیق و توسعه 

های ایرانی در مدیریت  تجربه اندک بانک

 استراتژیک 

 های وقایع ریسک ای و حرفه ای عوامل تجربه 

فقدان یک الگو و نمونه کامل و موفق مدیریت  

 استراتژیک 

 های خصوصی بانک بی تجربگی  

 دولتی بودن بانکها 

گیری صنعت  فقدان برنامه ای منسجم در شکل

 المللی بانکداری بین



 

 

کرده اشاره  شوندگان  بانکها  مصاحبه  که  جهانی  اند  عرصه  به  ورود  داردبرای  نهادهای    ضرورت 

تصادی، ایجاد تفکر استراتژیک  کالن کشور در خصوص: اصالح نظام فرهنگی بانکی، امنیت و ثبات اق

در مدیران، تضمین استقالل بانکها و حف  رقابت پذیری نظام بانکی اقدام به تبیین یا تغییر دکترین  

باشند کفایت    .داشته  ارتقای  سیاسی،  روابط  سطح  ارتقای  شوندگان،  مصاحبه  باور  به  همچنین 

ایجاد بسترهای ورود بانکها گام بعدی    سرمایه، ارتقای نظام سیاستگذاری، اصالح قوانین و مقررات و

های ایرانی به عرصه جهانی هستند که نهادهای سیاستگذار و دخیل در بعد  در استراتژی ورود بانک

 سیاستگذاری باید بردارند. 

 بحث و نتیجه گیری  (5

زیر به جمع  استنتاجی جدول  ارتباط منطقی و  برقراری  از کدگذاری و  یافته های حاصل  بندی 

در این جدول سازه های اصلی،  نین بر مبنای مبانی نظری  م و مقوالت می پردازد. همچن مفاهیبی

 رهای کلیدی، الزامات راهبردی ورورد، سطح تحلیل عوامل اثرگذار ارایه شده است.متغی

 های حاصل از کدگذاری بندی یافته، جمع7جدول 

 فرصت/تهدید نهادها منابع  تحقیقسازه های 

 صنعت  ط کالن محی عامل سطح تحلیل 

 زمینه ای )بسترها و مقاصد(  مداخله گر )چارچوب فعالیت(  علی )محرک ورودی(  نقش متغیرها

 الزامات راهبردی

پیاده سازی استانداردهای الزام  

 آور

 برنامه ریزی استراتژیک 

 در المللی بیندانش 

 زیرساختهای فناوری 

 استقالل متغیرهای اقتصادی 

 سیاستگذاری 

 راهبردی

 یط بازار تحلیل مح

 مدیریت ریسکهای تجاری و غیرتجاری 

 مقاصد مشابه 

 شبکه های بین المللی 

 مقوله های مرتبط

اهداف اسهتراتژیک مهبهم و غیهر 

 واضح

نابسامان گزارش های اوضاع مالی 

 مالی بانکها

بانکههداری بههر مبنههای داده هههای 

 ناقص

 ضعف آموزش

ضههعف در داده هههای منسههجم 

بها ندادن و جدی نگرفتن برنامه های 

 جهانی سازی

مقامهات ایئولوژیهک    تاثیر تصهمیمات

 ر شرکتهای بانکیحاکمیتی ب 

 حریم های اقتصادیت

تحمیههل سیاسههتهای غیههر تجههاری و 

 نامناسب بر  بانکها

 تغییرات زیاد در قوانین و مقررات

 آشنایی مدیران با سازوکارهای بانکداری

پیچیدگی و تغییرات باالی فضای کسهب و کهار 

 بانکی

 تجربه نظام بانکداری

 برای بهره باال یه گذاران  خواسته سرما

 ادولتی بودن بانکه

 عدم ثبات اقتصاد کشور

المللهی بینعدم درک صحیحاز اسهتراتژی ههای  



 

 فرصت/تهدید نهادها منابع  تحقیقسازه های 

 بانکها

یه در ضعف مالی و کفایهت سهرما

 بانکها

عهههدم انطبهههاق اسهههتانداردهای 

بانکداری ایران بها اسهتانداردهای 

 جهانی

عدم پیش بینی صحیح آینهده و 

 تحوالت آتی

عدم تناسب ساختار سهازمانی بها 

 برنامه های استراتژیک

عدم شناخت کافی از توانایی هها 

 و قابلیت های بانکهای ایران

فقدان واحدهای تخصصی مرتبط 

 اتژیکبا مدیریت استر

کم توجهی به ابزارها، امکانهات و 

نحهههوه دسهههتیابی بهههه اههههداف 

 استراتژیک

بهرای ارزیهابی  معیارهای سهنتی 

 عملکرد در بانکها

نبههود یههک نظههام تربیههت افههراد 

 متخصص و حرفه ای

توجه نهادهای سیاستگذار به مسهائل 

 روزمره و پیش پا افتاده

رکود سهنگین در بخهش صهنعت بهه 

 دلیل سیاستهای دولت

ریسک پذیری اندک و ترس مهدیران 

 از جهانی شدن

 دیدسردرگمی در تحوالت ج

 نامناسب خصوصی سازی  اجرای

ضعف اساسی در اصهالح شاخصههای 

 ارزیابی با استانداردهای جهانی

ضههعیف و غیههر واقههع گرایانههه بههودن 

 استراتژی های تدوین شده

عدم استقالل اعضای هیئت مهدیره از 

 مدیر عامل

عدم آشنایی کافی جامعه بها بانهک و 

 خدمات شرکتهای بانکی

رد عههدم پههذیرش شههفافیت در عملکهه

 نظام بانکی

عدم رصد و انطباق بها اسهتانداردهای 

 جهانی

عههدم مطابقههت اسههتراتژی بهها اهههداف 

 شدنالمللی  بین

عدم همسویی اهداف و منافع مدیران 

 دولتی  با اهداف و منافع بانکها

 فرهنگ بیزاری و پرهیز از رقابت

بهانکی توسهط موسسهاتی بها  فعالیت 

 اهداف غیربانکی

اتژیک بهرای فقدان برنامه کالن اسهتر

 کل نظام بانکی

فقههدان نگههاه کههالن و کههل نگههر در 

 نهادهای سیاستگذار

قههوانین و مقههررات دسههت و پههاگیر و 

 مغایر با استانداردها

 کم توجهی به تحقیق و توسعه

گرایش به حرکات اقتضایی بهه جهای 

 حرکات برنامه ریزی شده و علمی

 ہنقهههش بسهههیار پررنهههگ و پیچیهههد

 یههکو ایئولوژ تصههمیمات سیاسههی 

 شدن

 عدم شناخت کافی از محیط فعالیت بین المللی

 بین المللی برای ورودفقدان برنامه منسجم 

 مزیتهای تولیدی و کشاورزی ایران

 نیروی انسانی ماهر و متخصص

 دولتی در اکثر مدیران بانکیوجود تفکر  

 وضعیت اقتصادی منطقه



 

 فرصت/تهدید نهادها منابع  تحقیقسازه های 

 کشوردر

و در   نقش مخرب نهادهای غیرمرتبط

 سایه

نقش منفعل نهادهای حاکمیتی برای 

 بسترسازی

 وجود و تداخل برنامه های متعدد

 وضعیت اقتصادی نامطلوب مردم

 

فوق در مصاحبه با خبرگان مورد آزمون قرار گرفت و از مصاحبه شوندگان تقاضا شد تا در    جدول 

ها از  ای که در جریان مصاحبه به آن اختصاص دهند؛ میانگین نمره   100ای از صفر تا  صورت تمایل نمره 

براب  باالی هفتاد درصد نشان ر هفتاد و شش درصد بوده است. نمره الگوی مفهومی به دست آمد،  گر  ی 

اگر سطوح مدیریت در سازمان را  روایی باالی الگوی مفهومی و همچنین استحکام الگوی مورد نظر است. 

به سه سطح مدیریت عالی، میانی و عملیاتی تقسیم کنیم، به هر میزان که از سطح مدیریت عالی )رأس  

کنیم، از میزان ذهنی بودن و انتزاعی  سوی مدیریت عملیاتی )انتهای هرم( حرکت می هرم سازمانی( به 

گردد. بر این اساس  بودن تصمیمات کاسته شده و به میزان عینی بودن و کاربردی بودن آنها افزوده می 

برنامه  به مسئول  سازمان  اصلی  راهبردهای  لذا  و  هستند  عالی  مدیران  سازمان،  در  راهبردی  ر  طو ریزی 

ی مدیران  ریزی عملیاتی برعهده مستقیم حاصل تصمیمات مدیران عالی است. همچنین مسئولیت برنامه 

به  است.  سازمان  وظیفه عبارت عملیاتی  این  اصلی،  راهبردهای  ابالغ  پس  مدیران  دیگر  بسیار حساِس  ی 

را به راهبردهای عملیاتِی    میانی )همان مدیران دوایر تولید، مالی، منابع انسانی و...( است که این راهبردها 

تعریف   با  سازمان  عملیاتی  مدیران  نهایت  در  و  نمایند؛  تبدیل  سازمان  دوایر  از  هریک  برای  مناسب 

زمان پروژه  و  عملی  کاماًل  می بندی های  مهیا  را  اصلی سازمان  راهبرد  واقعی  اجراِی  نمایند.  شده، شرایط 

المللی  بین   لبی هر سطح نهادی و میزان تاثیر آنها در  سلسله مراتب نهادها، نقش س گر  نمایان   زیر نمودار  

همانطور که نمودار زیر نشان داده شده است، بانک مرکزی به عنوان یکی از    است.  شدن نظام بانکی ایران 

ترین نهادها در عرصه اجرایی از نقش بسیار مهمی در ترفیع موانع جهت ورود به نظام بین المللی  مهم 

دوری از تحوالت بین  مسائلی از جمله  بانک مرکزی به دلیل  باشد. با این وجود،  ی بانکداری برخوردار م 



 

المللی ناشی از تحریم ها، دولت زدگی و دخالت دستوری نهادهای انتصابی و تقدم مصالح ایدئولوژیک در  

شران نظام  استفاده ابزاری از بانکها بر منافع اقتصادی خواسته و ناخواسته نقش ایجابی خود را به عنوان پی 

تمر  دارای نقش سلبی در  بیشتر  داده و  از دست  زائد، ض بانکی  بروکراسی  توسعه  نظارت،  عف دانش  کز 

   نسبت به بانکها و کنترل گرایی در برابر توسعه گرایی را ایفا می نماید. 

 

 

ایران بر اساس نتالمللی  بیندر نتیجه مهمترین محدودیتهای نهادی بر سر راه   بانکی  یجه تحلیل شدن نظام 

 مصاحبه ها عبارتند از: 

یرهای  بر متغغلبه متغیرهای نظام سیاسی ایدئولوژیک مبتنی بر فقه تفسیری  ▪

 اقتصادی اثباتی 

 ؛ نظام سیاسی ایدئولوژیک  ▪

 عدم استقالل بانک مرکزی  ▪

نهادها در موانع مرتبط با تدوین استراژی  ورود  و جایگاه   نهادیسطوح ، 2دار نمو

 بانکهای ایرانی المللی  بین 

 



 

 دولتی بودن نظام بانکی و دولت زدگی بخش خصوصی بانکداری ▪

 ن ربا نظیر بسیاری کشورهای اسالمی فقدان بانکداری متعارف در کنار بانکداری بدو ▪

 تقدم اقتصاد سیاسی بر سیاست اقتصادی؛  ▪

 ؛ مدیریت سیاسی و عدم شفافیت نهادی ▪

 گذاری اقتصادی توسط نهادهای غیرمرتبط و در سایه؛ سیاست ▪

 ؛ ها توسط نهادهای غیررسمیها و استراتژیکنترل سیاست ▪

 ها؛ ک دخالت مستقیم و پنهان نهادهای انتصابی در عملکرد بان  ▪

ها در راستای اهداف  مرزی از بانک استفاده ابزاری نهادهای دارای فعالیت برون ▪

 ایدئِولوژیک؛ 

 ؛ های ایرانیهای غیررسمی از تحریم بانک برداری گروهرانت و بهره ▪

 چند الیه بودن ساختار حاکمیت و موازی کاری در تصمیمات؛ ▪

 ها؛ از جمله بانک  گذاری و راهبری نظام اقتصادیعدم تمرکز نهادی سیاست ▪

ها از متغیرهای اقتصادی و نوسان پذیری بانکها از دخالت های  عدم تبعیت بانک  ▪

 ؛ دستوری

های ایرانی در سطح  بندی بانک ریسک باالی دخالت نهادهای غیررسمی در رتبه ▪

 الملل.بین

   اتپیشنهاد

این  پیشنهاد می  از  منتج  اجرایی  تحقیقات مدل  ب   مطالعه شود در  ابعاد  با محوریت  در  انک کشاورزی 

 سازی مورد مداقه بیشتر قرار گیرد. دیگر موارد پیشنهادی عبارتند از: سنجی و پیاده امکان 



 

با   در مدل ارایه شده المللی بین بررسی و امکان سنجی استفاده از ابزار رمزارزها در تبادالت مالی  ▪

 هدف عبور از تحریم ها 

حوریت  در حوزه تمدنی ایرانی با م مبنای مدل تهیه شده    بر المللی  بین بررسی و امکان سنجی ورود   ▪

 در ارتباطات بین المللی   مدیریت تبادالت بین فرهنگی 

برای توسعه مدل ارایه    الملل غیر پولی زارهای عملیات بانکداری بین ب امکان سنجی و استخراج ا  ▪

 . پژوهی آینده   رویکرد با    شده  

سازی نظام بانکی ایران بر  المللی  بین اسی اثرگذار بر  یرهای  اس رسی میزان تاثیر  هر کدام از متغ بر  ▪

 های اساسی شناسایی شده در این تحقیق مبنای ویژگی 

به  ▪ ایران  بانکداری  نظام  ورود  برای  پایاپای  بانکداری  نظام  بین   بررسی  شرایط  عرصه  در  الملل 

 . تحریمی 
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