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The development of small and medium-sized enterprises is an essential factor in the 

economic development of countries, and all economists agree on the importance of this issue 

in the prosperity of production and economic growth. However, despite the great importance 

of these businesses in the economy, their lack of proper access to financial resources is 

recognized as one of the most important obstacles to the growth of this type of business. There 

are different ways to finance small and medium-sized businesses, but due to the bank-based 

structure of the Iranian economy and the lack of development of alternative financial 

instruments, banks still play an essential role in financing these businesses. The main issue of 

this research is to provide solutions to facilitate the access of SMEs to Iranian banking services 

and then prioritize these solutions. The current research is based on a mixed sequential 

exploratory approach in two stages .In this research, first by using the opinion of banking and 

entrepreneurship experts, 38 solutions to improve the access of small and medium businesses 

to banking services were identified and analyzed with thematic analysis method, then they 

were prioritized with TOPSIS method. The tools for collecting information in the 

identification of solutions and their prioritization were semi-structured interviews and 

questionnaires. The sampling method in this research is purposeful and the number of samples 

in thematic analysis has reached theoretical saturation. Based on the findings of the research, 

the solutions to improve the access of small and medium businesses to banking services were 

classified into three general categories (1) solutions related to the bank, (2) solutions related 

to small and medium businesses and (3) macro-level solutions. According to the prioritization, 

the solutions of reforming the credit rating system, establishing specialized bank funds to 

support entrepreneurship, reducing the operational and administrative costs of banks, and 

establishing specialized SME banks were recognized as having the highest degree of 

importance from the perspective of experts. 
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 هاآن، فقدان دسترسی مناسب کشور اقتصادرشد و شکوفایی در  ومتوسطوکارهای کوچککسب با وجود نقش مهم
شد این عنوان یکی از مهمبه منابع مالی، به سبترین موانع ر ساختار بانک  . با توجه بهشودشناخته می وکارهانوع ک

ها نقش محوری در تأمین مالی این یافتگی ابزارهای مالی جایگزین، همچنان بانکن و عدم توسااعهمحور اقتصاااد ایرا
وکارهای ؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت تسهیل دسترسی کسبکنندایفا می را وکارهاکسب

سپس اولویت سط به خدمات بانکی در ایران و  ست.بندی این راهکارکوچک و متو ضر  ها ساس رو برپژوهش حا  کردیا
شاف یمتوال ختهیآم ست. در دو مرحله انجام  یاکت ستفاده از، این پژوهشدر شده ا نظر خبرگان حوزه بانکی و  ابتدا با ا

ضمون  راهکار 38کارآفرینی،  سط به خدمات بانکی با روش تحلیل م سب و کارهای کوچک و متو سی ک ستر ارتقاء د
سایی و تحلیل سیس پسس شده، شنا شدهاولویت با روش تاپ سایی بندی  شنا اند. ابزارگردآوری اطالعات در بخش 
ست. روش نمونهبندی آنراهکارها و اولویت شنامه بوده ا س ساختاریافته و پر صاحبه نیمه  گیری در این ها به ترتیب م

 یهاافتهی اساس برفته است. پژوهش هدفمند بوده و تعداد نمونه در تحلیل مضمون تا دستیابی به اشباع نظری پیش ر
( 1) یدر سااه دسااته کل یکوچک و متوسااط به خدمات بانک یوکارهاکسااب یدسااترساا یارتقا یراهکارها پژوهش،
سب ی( راهکارها2مربوط به بانک، ) یراهکارها سط و ) یوکارهامربوط به ک  سطح کالن ی( راهکارها3کوچک و متو

 یتخصص یهاصندوق جادیای، اصالح نظام اعتبارسنجگرفته، راهکارهای بندی صورتشدند. طبق اولویت یبندطبقه
ص یبانک ها جادیاو  هابانک یو ادار یاتیعمل یهانهیهز کاهشی،بانک ینیکارآفر ص سب یتخ دارای  خرد یوکارهاک

 . شدند باالترین درجه اهمیت از منظر خبرگان شناخته
 

کوچک و متوسط به  وکارهایی کسبارتقاء دسترس یراهکارها بندییتو اولو ییشناسا(. 1401یادانی، مسعود)خ یشکرتمیزی فر، مهدی؛ توحیدی محمد و  :استناد

 639-627(: 4)15، توسعه کارآفرینی یران.در ا یخدمات بانک

 علمی پژوهشینوع مقاله: 

 نویسندگان.  ©                                                                 انتشارات دانشگاه تهران.                                             ناشر:
                            DOI: https://doi.org/10.22059/JED.2022.339140.653904                                                
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 مقدمه
سهم  سببا وجود  سطومعنادار ک صاد ملی ایران، ی کارهای کوچک و متو سا یکدر اقت شکالت ا سب و کارها یساز م ، این ک

کنند و روش مرسااوم در تأمین مالی ها نقش محوری در اقتصاااد ایفا می. در ایران بانکاساات یبه منابع مال یناکاف یدسااترساا
سب ست، اما  ک سهیالت و خدمات بانکی ا سات بانکوکارها، ت س سهیالت و خدمات ، مالی و اعتباریهای تجاری و مؤ به ارائه ت
 یمال یهاچون صااورت یلیوکارها به دالکسااب نیا دانند ومی نهیو پرهز سااکیغالباً پر ررا کوچک و متوسااط  یوکارهاکسااب

سب ستفاده به هاییدارا تیکفاعدم ای نامنا شوار قه،یعنوان وثبرای ا سهیالت بانکی افتیدر در ییهایبا د ستند مواجه  ت  ,IFC)ه

از  یاریبسو سرعت در حال رشد است کوچک و متوسط به یوکارهاامروزه صنعت بانکداری کسب(. این در حالی است که 2012
شورها سعه یک سعهو درحال افتهیتو سب یتأمین مال یبرا یاژهیو یهابرنامه ،تو سط در نظر گرفته یوکارهاک اند کوچک و متو

 شرکت مشکالت از یا عمده بخش تواندیم یتخصص یها بانک جادیا(. 1395، تهران یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان)
از  یحاک نزییبرآورد گزارش مک ک .(1392 ،یبوذرجمهر و یمی.)کرکند برطرف یمال نیتأم نهیزم در را متوساااط و کوچک یها

سب صل از بانکداری ک ست که کل درآمدهای حا سط یوکارهاآن ا سال   1کوچک و متو دالر  اردیلیم  850از  شیبه ب 2018در 
س ست که  دهیر شک ایدر دن یاز کل درآمد بانکدار پنجمکیا سه بیان میدهدیم لیرا ت س  یریکارگبهدارد که . همچنین این مؤ

شدبالقوه بر اقتصاد بانک رییتواند تأثمتوسط می وکوچک  یوکارهاراهکارهای مناسب در بخش کسب شته با  Mckinsey)  ها دا

and Company , 2019 .) 
سبهای پیشبا توجه به چالش سی به منابع بانکیروی ک ستر سط در د ست وکارهای کوچک و متو صدد ا ، این پژوهش در 

بندی کند. لذا در این وکارهای کوچک و متوسط به خدمات بانکی را شناسایی و اولویتراهکارهای تسهیل و ارتقاء دسترسی کسب
وکارهای کوچک و متوسط و خدمات بانکی قابل ارائه به این پژوهش ابتدا در بخش مبانی نظری پژوهش، مفهوم بانکداری کسب

سی به منابع بانکی  وکانوع کسب ستر سهیل د ضوع در زمینه ت شده در ادبیات مو سپس راهکارهای ارائه  شده،  سی  رها در دنیا برر
وکار و بانک، راهکارهای مد نظر خبرگان نیز احصا شده و سپس گردد. در مرحله بعد با مراجعه به خبرگان حوزه کسباستخراج می

 گردد.بندی میدر نهایت این راهکارها توسط خبرگان اولویتشوند. بندی میاین راهکارها تجمیع و دسته

 نظری و پیشینه پژوهش مبانیمروری بر 
ئه،  بانکی قابل ارا در این بخش ضااامن تعرین بنگاه های کوچک و متوساااط، راهکارهای تأمین مالی آن ها و انواع خدمات 

سب سی ک ستر سهیل د شده در مطالعات مختلن برای ت ستخراج و رهای کوچکوکاراهکارهای ارائه  سط به منابع مالی ا و متو
 بندی شده است.    دسته

 2های کوچک و متوسطتعریف بنگاه

ی کوچک و متوسط، معیارهای مختلفی از جمله تعداد کارکنان، میزان سرمایه، ارزش دارایی، گردش مالی هابنگاهبرای تعرین 
ساالنه و نوع مالکیت مد نظر قرار می ساس ر ایران برگیرد. دیا فروش   وزارت همچنین و تجارت و معدن صنعت، وزارت تعرین ا

شاورزی، جهاد سط، و کوچک خرد، شرکت های ک شهری و صنعتی واحدهای متو ستند و خدماتی) ستایی( ه  نفر 50 از که کمتر رو

سب ایران آمار همچنین مرکز .دارند کارگر ست؛ بندطبقه گروه چهار به را وکارهاک سبی کرده ا نفر)خرد(،  9-1وکارهای دارای ک
 نفر 100 زیر یوکارهاکسااب نیز .ا.ا.ج کارگر )بزرگ(. بانک مرکزی 100نفر )متوسااط( و بیش از  99-50نفر)کوچک(،  10-49

  (.1397 پور،انیک) کندیم تلقی متوسط و خرد، کوچک های شرکت عنوانبه را کار نیروی

                                                                 
 MSMEs 

 SME: Small and Medium Enterprises 
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 وکارهای کوچک و متوسطکسبتأمین منابع مالی راهکارهای 

سترده، منابع مالی برای بنگاه سط به طور گ سمی یا غهای کوچک و متو ست ر سمیممکن ا سهام یا یرر ، داخلی یا خارجی، 
های تأمین ترین روشمهم 1جدول (. در Xiao, 2011؛ Nguyen & Luu, 2013؛ Khan, 2015مدت یا بلندمدت باشاااد )بدهی، کوتاه

 مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط اشاره شده است.

 کوچک و متوسط یکسب و کارها یمال نیتأم یروش ها .1جدول 

 باال یبازده /سکیر متوسط یبازده/سکیر نییپا یبازده /سکیر

 حقوق صاحبان سهام ی )هیبریدی(بیابزارهای ترک )استقراض( یبده ییبر دارا یمبتن

 1وام مبتنی بر دارایی

 تنزیل اسناد دریافتنی

 2خرید سفارش تأمین مالی

 3رسید انبار

 4لیزینگ

 5اوراق قرضه شرکتی

 6اوراق بدهی

 7اوراق قرضه تحت پوشش

 8غیر ممتاز یهایبده

 9دخالتمشارکت بدون 

 10مشارکت مدنی

 11مشارکت در سود )بدون حق رأی(

 12لیتبداوراق قرضه قابل

 13اوراق قرضه تضمینی

 14تأمین مالی خصوصی

 15خطرپذیر یگذارهیسرما

 16وکارفرشتگان کسب

 17روی سهاممشتقات 

 وکارهای کوچک و متوسطارائه به کسبخدمات بانکی قابل

های کوچک و ها منبع اصاالی تأمین مالی برای بنگاهبانکدر کشااورهای اروپایی، آمریکا، ژاپن و بساایاری کشااورهای دیگر، 
وکارهای خرد محدود به ارائه به کسبخدمات بانکی قابل. (Moritz et al, 2016 ؛ Ono & Uesugi, 2014) شوندمحسوب میمتوسط 

 شود:ها اشاره میاز خدمات است که مختصراً به آن یاتأمین مالی نبوده و شامل گستره

و وکارهای کوچک در دسااترس کساابنظام بانکی طین متنوعی از تسااهیالت در حال حاضاار  ی:مال یهاتیحماالف( 

سط قرار می نی ی مبتمال نیتأمی، بانک یخطوط اعتبار، 18دارمدت یهاوامتوان به ( که از جمله می ,2017Lopes & Costaدهد )متو

                                                                 
 Asset based lending 

 Purchase order finance 

 Warehouse reciepts 

 Leasing 

 Corporate bonds 

 Debt securities  

 Covered bonds 

 Subordinated loans 

 Silent participatians 

 Participaring loans 

 Profit participation rights 

 Convertible bonds 

 Bonds with warrants 

 Private equity 

 Venture capital 

 Business angels 

 Equity derivatives 

 Term loans 
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توانند وکارهای کوچک و متوسااط میاشاااره نمود و صاااحبان کسااب  2وکارکسااب یاعتبار یهاکارتو  1های دریافتنیحساااب بر
 د. متناسب با شرایط و نیاز خود، از این تسهیالت استفاده نماین

نهادی در کنارشان حضورداشته باشد  اندلیوکارهای کوچک و متوسط، ماکسب ی:او مشاوره آموزشی یهاتیحماب( 

سب شاورهتا اوالً به موازات فعالیت این ک شوند. ثانیاً آن بهره یهاییها و راهنماوکارها، در موارد الزم از م تا انتهای  نهاد مالیمند 
 (.1397 پور،انی)کها مشارکت واقعی نماید و با آن وکارهای کوچک و متوسط را همراهی کندکار، کسب

وکار و اصااالح قوانین و مقررات مرتبط، توسااعه فناوری و تجارت کمک به بهبود فضااای کسااب: های قانونیمایتح ج(

ها از های قانونی بانکازجمله حمایت صادراتی و... یهاهای صنعتی، کمک به ایجاد فرصتشرکت یهاالکترونیک، توسعه مجتمع
 (.1394 ش،ی)ستا وکارهای خرد هستندکسب

 ژوهشپیشینه پ

سب سی ک ستر صورت گرفته در زمینه د سی قرار در این بخش مطالعات  سط به منابع مالی مورد برر وکارهای کوچک و متو
وام در  افتیدر یادار یباال یهانهیهز لیعمدتاً به دل به منابع مالی را کوچک یهابنگاه ی( دساااترسااا2003) 3نیگراند.  گرفته

( رابطه چند عامل 2013) 4و لو نینگو. دانددشااوار می قهیوث تیباال و وجود محدود سااکیکوچک، عدم تقارن اطالعات، ر اسیمق
ی را در دسترسی به سازشبکهو قدرت  وکارکسب، موقعیت مکانی وکارکسبشرکتی شامل نوع مالکیت شرکت، شخصیت مالک 

سی قرار داده شی ارت (2016) و همکاران 5رحماناند. اعتبار بانکی مورد برر شرکت، در پژوه سن  شرکت،  باط عواملی مانند اندازه 
سب سط ک شرکت و میزان وثیقه را با موفقیت در اخذ وام تو سط ارزیابی کردهمیزان نوآوری  سیوکارهای کوچک و متو  6اند. رو

سبجایگزین و نقش فینتک  یهاروشطور خاص به  ( به2017) سط در تأمین مالی ک شارهوکارهای کوچک و متو ست. نموده ا  ا
ها و تهدیدهای ارائه فرصت 8ای زیر نظر بانک جهانی است،که یکی از مؤسسات آموزشی و مشاوره (2019) 7یمال یالمللنیب هادن

سخدمات بانکی به بنگاه را  وکارهاکسبی قرار داده و عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی بانکی این های کوچک و متوسط را موردبرر
ی اعطایی هاواماشاره نموده است که در سال های اخیر حجم  (2020) 9یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمانواکاوی نموده است. 

ها افزایش قابل توجهی داشااته اساات، همچنین روند جهانی تأمین مالی این وکارهای کوچک و متوسااط از طریق بانکبه کسااب
از طریق کانال های جایگزین تأمین مالی بانکی، مانند پلتفرم های قرض دهی آنالین و اساااتارتاا های حوزه  وکارهاکساااب

وکارهای کوچک و متوسط ی دولتی از کسبهاتیحمای آنالین در حال رشد است.  همچنین این گزارش بر  افزایش میزان دهوام
سال های اخیر تأکید  سطح ب( 1388) یبیطهای داخلی . در پژوهشکندیمدر  صاد ایران در  شد اقت ه اهمیت اعتبارات بانکی در ر

ست. همچنین کالن  شاره نموده ا سبشاها سعه بنگاهبر ( 1391) انیو جواد یطهما شد و تو سهیالت بانکی بر ر های تأثیر مثبت ت
تأثیر بانکداری مقاله خود به بررساای  ( نیز در1397کیان پور ) .اندکرده تأکیدزایی آنان کوچک و متوسااط و افزایش قدرت اشاات ال
 پردازد. می توسعه اقتصادیوکارها و رفع چالش تأمین مالی این نوع کسبویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط بر 

وکارهای شاود در مطالعات بسایاری به طور مساتقیم و غیرمساتقیم به موضاوع تأمین مالی کسابطور که مالحظه میهمان
های گذشته تجمیع شده است. در این پژوهش به روش مطالعه اسنادی راهکارهای ارائه شده در پژوهش کوچک و متوسط اشاره

 اند. ارائه شده 2جدول طور خالصه در و به

                                                                 
 Receivables financing 

 Business credit cards 

 Green  

 Nguyen & Luu 

 Rahman 

 Rossi 

 International Finance Corporation (IFC) 

 The SME Banking Knowledge Guide 

 OECD 
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  یکوچک و متوسط به خدمات بانک یوکارهاکسب یارتقاء دسترس یراهکارها .2جدول 

 منابع راهکار فیرد منابع راهکار فیرد

 Green (2003)  19 کالن سطح در یمال یها ستمیس توسعه 1
 یاعتبارسنجنظام  و تقویت اصالح

 یبانک انیمشتر
Comeig et al 

(2015)  

 & Bergquist وام یتقاضا و عرضه انیم تعادل جادیا 2

dahg (2008) 
20 

 یاتیعمل و یادار یهانهیهز کاهش
 یبانک

Rossi (2017)  

 Berger & Udell یاعتبار یهااستیس اصالح 3

(2008) 
21 

 بر یمبتن یدهوام یهایاز فناور استفاده
 ییدارا

Haselmann & 

Wachtel 

(2010) 

Ono, A., & 

Uesugi,I. (2014) 

4 
 یحام یها بانک به یدولت یهامشوق ارائه

 خرد یوکارهاکسب
Harvey & 

Graham (2010)  
 & -Hernandez ها بانک با بلندمدت متقابل روابط جادیا 22

Koeter (2008) 

5 
 به وام بهره یدولت ارانهی اختصاص

 خرد یوکارهاکسب

Harvey& 

Graham (2010)  
 

23 
و اطالعات مرتبط با کارمزدها  شفاف ارائه

 وام  یهانهیهز
Chesini (2018) ) 

6 
 خرد یوکارهاکسب یهاوام یدولت نیتضم

 و ضمانت دولتی اسناد تجاری

Harvey & 

Graham (2010) ،  
 و معادن ع،یصنا

 تهران یکشاورز
(1395) 

 IFC(2019) (نتکی)فیمال نینو یهایاز فناور استفاده 24

8 
دهنده ارائه یهاتعداد بانک شیافزا

 خرد یوکارهابه کسب التیتسه

Xiao(2011) 

Mercieca & 

Schaeck & 

Wolfe (2009)   

26 
 و یامشاوره ،یخدمات آموزش ارائه

 خرد یوکارهاکسب به یحقوق
IFC(2019) 

9 
 حوزه یها استارتاا از یقانون تیحما

 نتکیف
OECD(2020) 27 

 قیدق و شفاف یمال یهاصورت هیته
 استانداردها با مطابق

Mazanai, & 

Fatoki (2012) 

10 
 و کوچک یهابانک از خدمات افتیدر

 یمحل

 
Hassan et al 

(2017) 

28 
و ارائه  یاطالعات تجار یسازشفاف

 دهندهمناسب به وام
Deakins et al 

(2008)  

 29 (1397) پور انیک وکارکسب طیمح بهبود 11
و  باال التیتحص با رانیمد از استفاده

 جوان

Moritz et al 

(2016)  
Kumari & 

Trivedi (2019) 

 30 (1397) پور انیک خرد یوکارهاکسب از یقانون یهاتیحما 12
در ی رسم ریغ یمال نیتأم منابع از استفاده

 وکاررشد کسب هیمراحل اول
OECD (2020) 

13 
 عملکرد و تیماه به نسبت یسازفرهنگ

 خرد یوکارهاکسب
 باز یبانکدار از استفاده 31 (1397) پور انیک

IFC (2019) 
 

 Chesini (2018) 32 خرد یوکارهابه کسب یوام دولت اختصاص 14
 ،یاطالعاات یهارساختیز اتیتقو

گسترش استفاده از فناوری اطالعات و 
 ینترنتیا یبانکدار

Rossi (2017)  

 خرد  یوکارهابه کسب یدولت یهامشاوره 15
 و معادن ع،یصنا

 تهران یکشاورز
(1395) 

33 
 منابع یدارا یدولت یها بانک از استفاده

  یتیحما
Berger & Udell 

(2008) 

 
 وکارهاکسبکه در مطالعات خارجی به تفصیل به ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء دسترسی این رغم اینشود علیخاطرنشان می

گذار و از جامعیت کافی برخوردار نبوده و صرفاً از منظر خاص بانک، سیاستاند، اما این مطالعات به خدمات بانکی پرداخته

صورت مستقیم به این مسئله پرداخته نشده است و های داخلی بهدر پژوهشاند. همچنین یا کسب و کار به موضوع پرداخته

اند؛ لذا این پژوهش اشاره داشتهوکارهای کوچک و متوسط چه بسا در برخی مطالعات به صورت کلی به چالش تأمین مالی کسب
شده و با به طور ویژه بر موضوع راهکارهای ارتقاء دسترسی کسب وکارهای کوچک و متوسط به خدمات بانکی در ایران متمرکز 
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ضالت  ستای حل یکی از مع ست راهکارهایی بومی و همه جانبه در را شده ا صادی تالش  ستفاده از نظرات خبرگان بانکی و اقت ا
های گذشااته، از جامعیت کافی برخوردار بوده و راهکارهای ن کسااب و کارها ارائه گردد. این پژوهش بر خالف پژوهشاصاالی ای

 وکارهای کوچک و متوسط را در سطح کالن، نظام بانکی و شرکتی  مورد بررسی قرارداده است.  ارتقاء دسترسی کسب

  یروش شناس

 با و یفیک کردیروشااود. در مرحله اول با  یدر دو مرحله انجام م یاکتشاااف یمتوال ختهیآم کردیرو اساااس بر حاضاار پژوهش
ستفاده صاحبه از ا شت نفر از خبرگان،  با افتهیساختارمهین م ساس بر سپس شده، یگردآور پژوهش با مرتبط یهادادهه  کردیرو ا
 ،یشیمایپ کردیرو با دوم مرحله درشدند.  ییمرتبط شناسا نیمضمون، مضام لی( در تحل2001) 1نگیرلیاست-دیآترا نیمضام شبکه

ضام ساس م شده از مرحله اول  نیبر ا ستخراج  شنامها س شد.  خبرگان از نفر 20و به  یطراح یاپر ضه   جهت مرحله نیا درعر
خبرگان  انیاز م هدفمند صاورتبه یریگنمونهپژوهش  نیا در. اساتفاده شاده اسات  2سیتاپسا کیتکن از راهکارها یبندتیاولو
سئول سابقه یدارا سب ،یدر نظام بانک تیو فعال تیم سط  یوکارهاک سطح  نیو همچن انیبندانش یهاشرکت ایکوچک و متو

  .است رفتهیپذ صورت یو بانکدار یمال ،ینیو کارآفر ینوآور ت،یریمرتبط با مد یهاارشد در رشته یحداقل کارشناس التیتحص

 مضمون لیتحل روش

ضمون،  لیتحل شی م ست و دادهتحلیل دادهبرای رو صیلی تبدیل پراکنده و متنوع را به داده یهاهای متنی ا هایی غنی و تف
سازی روش تحلیل مضمون شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه. (Braun & Clarke, 2006)کند می

 شود.است که در ادامه تبیین می

 کدگذاری توصیفی

ستخراج و ثبت میسازادهیپ در این مرحله پس از ضامین پایه ا صاحبه با خبرگان، م سی متن م شوند. همچنین فروانی ی و برر

 نمایش داده شده است.  3جدول شود. نمونه استخراج مضامین پایه پژوهش در هر یک از مضامین پایه محاسبه می

 های پژوهش(نمونه استخراج مضامین پایه از متن )مأخذ: یافته .3جدول 

 مضمون پایه متن نشانگر ردیف

74 A74 

شاید آن مطلبی که گفتم بابت تخصصی دنبال کردن موضوع بتواند برسد به ایده 
، تریحداقلوکارهای کوچک و متوسط. و یا ی یک بانک تخصصی کسباندازراه

 ی یک شعبه در بانک های موجوداندازراه

ایجاد شعب و باجه های تخصصی ویژه کسب و 
 کارهای خرد

90 A90 
وکارها ارائه بدهند و ی و آموزشی به کسبامشاورهها خدمات چه ایرادی دارد که بانک

 مین مالی می کنند کمک کنند. وکارهایی که تأبه رشد کسب
ای و آموزشی به کسب و ارائه خدمات مشاوره

 کارهای خرد

... ... ... ... 

 کدگذاری تفسیری 

شکل می سازمان دهنده  ضامین  ضامین پایه، م سازمانگیرند که عبارتدر این مرحله، با تلفیق م ضمون  سه م دهنده اند از 
 راهکارهای کالن. ی شرکتی وکارهاراهی بانکی، کارهاراه

 سازی مضامینیکپارچه

وکارهای کوچک و متوسط راهکارهای ارتقاء دسترسی کسب"دهنده ذیل یک مضمون فراگیر در این مرحله مضامین سازمان

 اند. بندی شدهدسته "به خدمات بانکی

                                                                 
 Attride-Stirling 

 TOPSIS 
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 روش تاپسیس

ست. جهت اولویت شده ا ستفاده  سیس ا سیله  mدر این روش بندی راهکارها از روش تاپ مورد ارزیابی قرار  معیارn گزینه به و
 :(1391زاده، )آذر و رجبشرح زیر است . مراحل انجام روش تاپسیس بهگیرندمی

صمیم گیری و گزینهگام اول شامل معیارهای ت صمیم،  شکیل: ابتدا ماتریس ت ساس نظر  شود.می ها  ت در این پژوهش بر ا

بندی راهکارهای مستخرج از تحلیل مضمون جهت ارزیابی و رتبه "هزینه"و  "ذیریپامکان"، "اثربخشی"خبرگان از سه شاخص 
 استفاده شده است.

 شود.ستفاده از نرم اقلیدسی زیر تبدیل می( با ا4جدول ماتریس تصمیم به یک ماتریس بی مقیاس شده ) :دوم گام

𝑛𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

 های پژوهش(مقیاس با استفاده از نرم اقلیدسی )مأخذ: یافتهماتریس بی .4جدول 

 هزینه کارایی اثربخشی اسیمق یب سیماتر
 1049/0 126/0 1504/0 1نهیگز

 0953/0 1936/0 1464/0 2نهیگز

 1668/0 1125/0 1544/0 3نهیگز

 ... ... ... …گزینه 

 143/0 108/0 099/0 25گزینه 

 1954/0 1035/0 1702/0 26نهیگز

 

 شود. ( طبق فرمول زیر ایجاد می5جدول ماتریس بی مقیاس وزین ) :سوم گام

(

𝑣11 … 𝑣1𝑗 ⋯ 𝑣1𝑛

: : : : ⋮
𝑣𝑚1 … 𝑣𝑚𝑗 ⋯ 𝑣𝑚𝑛

)=  n×n. W DV = N  = ماتریس بی مقیاس وزین 

 
ست، و  DNبه طوریکه  شده ا سه  شاخص ها در آن بی مقیاس و قابل مقای ست که امتیازات  سی ا ست  n×mWماتری سی ا ماتری

 قطری که فقط عناصر قطر اصلی آن غیر صفر خواهد بود.

 های پژوهش()مأخذ: یافته ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین. 5جدول 

 هزینه کارایی اثربخشی  نیوز سیماتر
 021/0 0378/0 0752/0 1نهیگز

 0191/0 0581/0 0732/0 2نهیگز

 0334/0 0338/0 0772/0 3نهیگز

 ... ... ... گزینه ...

 0286/0 0324/0 0492/0 25گزینه 

 0391/0 0311/0 0851/0 26نهیگز

 

 شود.های زیر مشخص می( بر اساس فرمول6جدول راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی ) :چهارم گام
𝐴+ = (𝑣+

1, 𝑣+
2, … , 𝑣+

𝑗 , … , 𝑣+
𝑛)⃓  𝑣+

𝑗 =   {𝑚𝑎𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗 ⃓   𝑗 ∈ 𝑗+  ;   𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖𝑗  ⃓   𝑗 ∈ 𝑗−  }    

𝐴− = 𝑣−
1, 𝑣−

2, … , 𝑣−
𝑗, … , 𝑣−

𝑛⃓  𝑣−
𝑗  =   {𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖𝑗 ⃓   𝑗 ∈ 𝑗+  ;   𝑚𝑎𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗   ⃓   𝑗 ∈ 𝑗−  } 

 های پژوهش()مأخذ: یافته راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی. 6جدول 

 هزینه کارایی اثربخشی نهیراه حل به

+ 0871/0 0581/0 0191/0 
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- 0495/0 027/0 0391/0 

 

سی هر یک از گزینه ها از راه حل ایده آل مثبت ): پنجم گام صله اقلید +در این مرحله فا
id سی هر یک از صله اقلید ( و فا

-گزینه ها از راه حل ایده آل منفی )
id( محاسبه می شود )رابطه زیر فرمول محاسبه این فاصله را بیان می کند. 7دول ج .) 

𝑑+
𝑖 = [(∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣+

𝑗)
2

𝑛

𝑗=1

)]

1
2

  ;  به ازای همه 𝑖 ها   

𝑑−
𝑖 = [(∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣−

𝑗)
2

𝑛

𝑗=1

)]

1
2

  ;  به ازای همه 𝑖 ها   

 های پژوهش()مأخذ: یافتهمحاسبه فاصله نسبی  نتایج .7دول ج

 _ + اندازه فاصله

 0333/0 0236/0 1نهیگز

 0439/0 0139/0 2نهیگز

 0291/0 0299/0 3نهیگز

 ... ... گزینه  ...

 0118/0 0465/0 25گزینه 

 0359/0 0337/0 26نهیگز

 

شم گام سبی ) :ش +شاخص نزدیکی ن
icسبه و گزینه ساس فرمول زیر محا بندی نهایی شوند. رتبهبندی میها رتبه( بر ا

 های پژوهش ارائه شده است. ها بر اساس شاخص نزدیکی نسبی در بخش یافتهگزینه

𝟎 ≤ 𝑪+
𝒊 =

𝒅−
𝒊

𝒅+
𝒊 + 𝒅−

𝒊
≤ 𝟏 

 هایافته

 یشناخت تیجمع فیتوصالف( 

 است. شدهارائه  8جدول شوندگان در شناختی مصاحبهدر این بخش ابتدا توصین جمعیت 

 شوندگانمشخصات مصاحبه .8جدول 

 فیرد
 زانیم

 التیتحص
 تیمسئول جنسیت

 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مرد دکتری 1

 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری مرد دکتری 2

 (یس یو نای)س نایس انیبنشرکت توسعه دانش رعاملیمد مرد یدکتر 3

 (یس یو نای)س نایس انیبنوکار شرکت توسعه دانشتوسعه کسب معاون مرد یدکتر 4

 کوثر یاعتبار یمال موسسه اعتبارات ریمد مرد یدکتر 5

 بانک سپه رهیمدئتیه عضو مرد یدکتر 6

 روشا ینینوآفر توسعه شرکت رعاملیمد مرد یدکتر 7

 دونیم کارآفرینی وکار سامانهکسب مشاور مرد ارشد یکارشناس 8

 استارتاپی ستمیفعال اکوس مرد ارشد یکارشناس 9

 ویرسم استارتاا رعاملیمد مرد ارشد یکارشناس 10
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 ب( نتایج تحلیل مضمون

سازی است. در طور که اشاره گردید تحلیل مضمون شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچههمان
ستخراج گردید. در گام بعدی فراوانی هر یک از این مضامین در مصاحبه  26این پژوهش تعداد  مضمون پایه از متن مصاحبه ها ا

، استخراج شامل مضامین حاصل از ترکیب و تلخیص مضامین پایه استها شناسایی می شود. سپس مضامین سازمان دهنده  که 
 ، مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و فراوانی هر مضمون ارائه شده است.9جدول در  می گردد.

 هر مضمون یسازمان دهنده و فراوان نیمضام ه،یپا نیمضام .9جدول 

 ردیف
مضمون سازمان 

 دهنده
 فراوانی مضمون پایه

1 

 راهکارهای بانکی

 2 توسعه خدمات بانکداری اینترنتی

 1 های تخصصی کارآفرینی بانکیایجاد صندوق 2

 2 تنظیم نرخ سود تسهیالت متناسب با ریسک اعتباری وام گیرندگان 3

 1 اعتباری وام گیرندگانبازنگری در روش های سنتی اعتبارسنجی و ارزیابی دقیق ریسک  4

 3 گذاری و بهره برداری از فناوری های نوین مالی )فینتک(سرمایه 5

 2 گیرندگاندریافت وثیقه متناسب با ریسک اعتباری وام 6

 3 ایجاد شعب و باجه های تخصصی ویژه کسب و کارهای خرد 7

 2 تقویت زیرساخت جمع آوری اطالعات مشتریان بانکی 8

 2 ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی به کسب و کارهای خرد 9

 1 های عملیاتی و اداری بانک هاکاهش هزینه 10

11 

 راهکارهای کالن

 3 وکارهای خردایجاد بانک های تخصصی کسب

 3 بندی اعتباری اصالح نظام اعتبارسنجی و تقویت شرکت های رتبه 12

 2 اصالح قوانین مربتط با وثایق و ضمانت های مورد نیاز شبکه بانکی  13

 1 وکارهای خرد توسط دولتبندی کسبرتبه 14

 2 حرکت به سمت بانکداری باز در نظام بانکی 15

16 
وکارهای خرد از طریق اختصاص تسهیالت و خدمات مالی و اعتباری دولتی ویژه حمایت از کسب

 صندوق های دولتی
2 

 1 ایجاد عدالت در خدمات مالی و جلوگیری از فساد و رانت بانک ها 17

 2 توسعه ابزارهای مالی و روش های تأمین مالی نوین 18

 2 ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم 19

 2 تقویت زیست بوم استارتاپی و پارک های علم و فناوری 20

21 

 راهکارهای شرکتی

 2 دهنده وکار به وامارائه موثر طرح توجیهی و اطالعات کسب

 2 های مالیتنظیم دقیق و شفاف صورت 22

 1 کارگیری نیروی انسانی توانمند به خصوص در حوزه مالیبه 23

 1 های سودآور اقتصادیشناسایی دقیق بازار و ورود به فرصت 24

 2 نفوذ صنعت و انتخاب شرکای تجاری قدرتمندتقویت ارتباطات مؤثر با افراد ذی  25

 1 ثبت شرکت دانش بنیان و بهره مندی از مزایای آن 26

 
سب سی ک ستر سازمان دهنده(، راهکارهای ارتقاء د ضامین محوری) ضامین پایه در ذیل م ضمن قراردادن م وکارهای در ادامه 

 (. 10جدول شده است )عنوان مضمون فراگیر مشخص کوچک و متوسط به خدمات بانکی به

 ریدهنده و فراگسازمان نیمضام. 10جدول 

 مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده

 بانکی راهکارهای
وکارهای دسترسی کسبکارهای ارتقاء راه

 کوچک و متوسط به خدمات بانکی
 راهکارهای شرکتی

 راهکارهای کالن
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 خبرگان یعنوان پروتکل مصاحبه برا با یلیقبل از انجام مصاحبه، فا رایزنتایج به دست آمده از روایی مطلوبی برخوردار است 

 ، همچنیناساات دهیپاسااب به سااؤاالت گرد یبرا ییگواز پراکنده یریجلوگ و خبرگان یقبل یکه منجر به آمادگ دهیارسااال گرد
ست. پا دهیرسان ینظر تیکفا کیرا به  انصورت مکرر تکرار شده و پژوهشگرشده در مصاحبه، به افتیدر یمحتوا مدنظر  ییایا

ستار ) شنهادیطبق پ ،مرتبط یکدها یها و قراردادن مضمون براداده یدر خصوص کدگذار گرفته صورت انجام نی( به ا1388خوا
کوتاه و  یفاصاالز زمان کیانتخاب و هرکدام از آنها، دو بار، در  یصااورت تصااادفها، چند نمونه، بهکل مصاااحبه انیاساات که از م

ها با هرکدام از مصاحبه یبرا ،یمشخص شده، در دو فاصلز زمان ی. سپس کدهاشوندیم یروز( کدگذار یپنج تا س نیمشخص )ب
 قیآن تحق یبرا ییایشاخص پا ،یتوافقات و عدم توافقات موجود، در دو مرحله کدگذار زانیم قیو از طر شوندیم سهیمقا گریکدی

 یو کدها« توافق»با هم مشاابه هساتند، با عنوان  یکه در دو فاصالز زمان ییها، کدهاگردد. در هرکدام از مصااحبهیمحاسابه م
  است. ریز رابطه قیاز طر یکدگذار ییاینحوه محاسبه درصد پا .شوندیمشخص م« عدم توافق»با عنوان  رمشابهیغ

صاحبه بهشده،  انیروش ب مطابق صادفی انتخاب و پنج م صله زمانصورت ت روش  نیروز، ا 10 یدر دو مرحله و هرکدام با فا
انجام شده است.  یگذاردر کد ییایپا یایبه دست آمد که گو %92 ییایانجام شده در دو مرحله با درصد پا ی. کدگذاردیانجام گرد

نظر چند خبره اخذ  ز،یبودند ن گریکدیکه مرتبط با  هیپا نیهر دسااته از مضااام یدهنده براسااازمان نیدر خصااوص انتخاب مضااام
 .دیبه توافق کامل با نظر خبرگان رس یو با اصالحات جزئ دیگرد

 بندی راهکارهای شناسایی شده با استفاده از روش تاپسیسج( اولویت

شد و پس از دریافت نظر  ضه  شده، در قالب یک پرسش نامه به خبرگان عر سایی  شنا نفر از خبرگان، اولویت  10راهکارهای 
ساس سه شاخص  سیس انجام گرفت. الزم به ذکر است که این راهکارها بر ا ستفاده از روش تاپ ، «اثربخشی»بندی راهکارها با ا

شدناولویت« هزینه»و « امکان پذیری» ست که در آن  11جدول د. در بندی  شده ا سیس ارائه  ستفاده از روش تاپ نتایج نهایی ا
 ضریب نزدیکی هر گزینه به دست آمده است.

 هانهیگز یبندرتبه نیآل مثبت و منفی و همچنحل ایدهنزدیکی به راهمحاسبه . 11جدول 

 ضریب نزدیکی راهکار تیاولو

 8194/0 بندی اعتباری اصالح نظام اعتبارسنجی و تقویت شرکت های رتبه 1

 8123/0 های تخصصی کارآفرینی بانکیایجاد صندوق 2

 7847/0 های عملیاتی و اداری بانک هاکاهش هزینه 3

 7691/0 بازنگری در روش های سنتی اعتبارسنجی و ارزیابی دقیق ریسک اعتباری وام گیرندگان 4

 7527/0 وکارهای خردایجاد بانک های تخصصی کسب 5

 7356/0 گذاری و بهره برداری از فناوری های نوین مالی )فینتک(سرمایه 6

 7197/0 توسعه خدمات بانکداری اینرنتی 7

 7139/0 دهنده وکار به وامارائه موثر طرح توجیهی و اطالعات کسب 8

 6983/0 اصالح قوانین مربتط با وثایق و ضمانت های مورد نیاز شبکه بانکی  9

 6958/0 وکارهای خرد از طریق صندوق های دولتیاختصاص تسهیالت و خدمات مالی و اعتباری دولتی ویژه حمایت از کسب 10

 6831/0 وکارهای خرد توسط دولتکسب بندیرتبه 11

 6585/0 حرکت به سمت بانکداری باز در نظام بانکی 12

 6136/0 تقویت زیست بوم استارتاپی و پارک های علم و فناوری 13
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 ضریب نزدیکی راهکار تیاولو
 6126/0 گیرندگاندریافت وثیقه متناسب با ریسک اعتباری وام 14

 6126/0 های مالیتنظیم دقیق و شفاف صورت 15

 5811/0 کارگیری نیروی انسانی توانمند به خصوص در حوزه مالیبه 16

 5778/0 تقویت ارتباطات مؤثر با افراد ذی نفوذ صنعت و انتخاب شرکای تجاری قدرتمند 17

 5658/0 توسعه ابزارهای مالی و روش های تأمین مالی نوین 18

 5646/0 های سودآور اقتصادیشناسایی دقیق بازار و ورود به فرصت 19

 5557/0 ایجاد شعب و باجه های تخصصی ویژه کسب و کارهای خرد 20

 5544/0 گیرندگانتنظیم نرخ سود تسهیالت متناسب با ریسک اعتباری وام 21

 4932/0 وکارهای خردای و آموزشی به کسبارائه خدمات مشاوره 22

 4469/0 ها ایجاد عدالت در خدمات مالی و جلوگیری از فساد و رانت بانک 23

 3573/0 ثبت شرکت دانش بنیان و بهره مندی از مزایای آن 24

 3504/0 ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم 25

 309/0 تقویت زیرساخت جمع آوری اطالعات مشتریان بانکی 26

 بحث و نتیجه گیری
 .است یبانک منابع به یدسترس در تیمحدود متوسط، و کوچک یهابنگاه مهم یهاچالش از یکی دیگرد اشاره که طورهمان

گردید.  ییشااناسااا رانیدر ا یکوچک و متوسااط به خدمات بانک یوکارهاکسااب یدسااترساا یهاپژوهش موانع و چالش نیدر ا
با بررسی  تیدرنها .گرفتقرار  یبررس کوچک و متوسط مورد یوکارهابه کسب یدر ارائه خدمات بانک ایتجارب موفق دنهمچنین 
سبپژوهش سی ک ستر صاحبه با خبرگان، راهکارهای ارتقاء د شین در این حوزه و م سط به خدمات های پی وکارهای کوچک و متو

کوچک و متوسط  یوکارهاکسب یدسترس یارتقا یراهکارها پژوهش، یهاافتهی اساس بربندی گردید. بانکی شناسایی و اولویت
مربوط به  ی( راهکارها2مربوط به بانک، ) ی( راهکارها1اند از: )عبارت که گردید یبندطبقه یدر سااه دسااته کل یبه خدمات بانک

سب سط و ) یوکارهاک سی به اه  9جدول در  سطح کالن. ی( راهکارها3کوچک و متو ستر م راهکارهای الزم جهت ارتقای د
شد. همچنین طبق اولویت سته ذکر  سه د صورتخدمات بانکی به تفکیک این  صالح گرفته از منظر خبرگان، راهکارهای بندی  ا

 یهانهیهز کاهشی،بانک ینیکارآفر یتخصااصاا یهاصااندوق جادیا ی،اعتبار یبندرتبه یهاشاارکت تیو تقو ینظام اعتبارساانج
سنج یسنت یدر روش ها یبازنگر، هابانک یو ادار یاتیعمل بانک  جادیاو  رندگانیوام گ یاعتبار سکیر قیدق یابیو ارز یاعتبار
 جادیا، آن یایاز مزا یو بهره مند انیثبت شاارکت دانش بندارای باالترین درجه اهمیت و  خرد یوکارهاکسااب یتخصااصاا یها

 اند.ی دارای کمترین اهمیت شناخته شده بانک انیاطالعات مشتر یجمع آور رساختیز تیتقوو  و مهار تورم یثبات اقتصاد

ست که از جمله در پژوهش شده ا شاره  شده در این پژوهش ا شابه با برخی راهکارهای ارائه  شته به راهکارهایی م های گذ
ی و مال نینو یهایاز فناور اسااتفاده(، (Rossi, 2017 بانک یاتیعمل و یادار یهانهیهز کاهشتوان به این موارد اشاااره نمود:  می
اات یهارساختیز اتیتقو (، Rossi,2017؛ (IFC, 2019 ی نترنتیا یفناوری اطالعات و بانکدار اییگسترش استفاده از مزا ی واطالع

سب به وام یاطالعات تجار یسازشفاف  با مطابق قیدق و شفاف یمال یهاصورت هیته ،(Deakins et al, 2008) دهندهو ارائه منا
 & Kumari؛ (Moritz et al, 2016و مدیران جوان  باال التیتحصاا با رانیمد از اسااتفاده (،Mazanai, & Fatoki, 2012) اسااتانداردها

Trivedi, 2019) ،)ظام  و تقویت اصاااالح بارسااانجن  یهاوام یدولت نیتضااام(، Comeig et al, 2015ی )بانک انیمشاااتر یاعت
سب ستفاده از بانکداری Berger & Udell, 2008؛ (Chesini, 2018های دولتی (، حمایتHarvey et al, 2010) خرد یوکارهاک ( و ا

شته  .(IFC, 2019باز ) شده و در پژوهش های گذ شده در این پژوهش برای اولین بار مطرح  همچنین برخی از راهکارهای ارائه 
شن ست. از جمله این موارد می توان به پی شده ا صندوقتأکیدی بر آن ن شعب و هاد ایجاد  های تخصصی کارآفرینی بانکی، ایجاد 

ضمانت های  صالح قوانین مرتبط با وثایق و  شور، ا سط بانک های موجود در ک سب و کارهای کوچک تو باجه های تخصصی ک
شا شاره کرد. خاطرن سک اعتباری وام گیرندگان ا سب با ری سهیالت متنا سود ت شبکه بانکی و تنظیم نرخ  گردد در ن میمورد نیاز 

سترسی کسب صرفاً راهکارهای ارتقاء د ست؛ این پژوهش  سی قرار گرفته ا وکارهای کوچک و متوسط به خدمات بانکی مورد برر
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شده به کسب سی به بنابراین تعمیم راهکارهای ارائه  ستر سط و همچنین تعمیم راهکارهای ارتقاء د وکارهای غیر از کوچک و متو
 ممکن است محل خدشه باشد.  سایر بازارها غیر از بانک

 گردد:های آتی ارائه میهای پژوهش پیشنهادهای زیر در زمینه پژوهشبر اساس یافته
 نقش فناوری های نوین مالی )فینتک( در بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط 

 امکان سنجی راه اندازی بانک تخصصی کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران 

 ی و قوانین مورد نیاز نظام بانکی در راستای حمایت از کسب و کار های کوچک و متوسطاصالحات ساختار 

 نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک کسب و کارهای کوچک و متوسط 
با توجه به یافته های پژوهش، بساایاری از راهکارهای پیشاانهادی قابلیت پیگیری و اجرا در عرصااه عمل دارند. از جمله این 

 وان به موارد ذیل اشاره کرد:تیمراهکارها 
  سب و کار های شور جهت ارائه خدمات مالی به ک سعه ای ک صی و مجزا در بانک های تو ص ایجاد یک واحد تخ

 کوچک و متوسط
  ایجاد شعبه تخصصی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بانک های کشور 

 راه اندازی بانک تخصصی کسب و کارهای کوچک و متوسط 

  پیگیری اصالح قوانین نظام بانکی در راستای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط از جمله قانون وثیقه 

 سپردهالزام بانک شی از  صاص بخ سط بانک مرکزی مبنی بر اخت سب و کارهای ها تو سهیالت تکلیفی به ک ها به ت
 کوچک و متوسط

 های فعال در بازار در راستای )فینتک( و مشارکت با استارتااهای نوین مالی ها در حوزه فناوریگذاری بانکسرمایه
 سازی فرایند وام دهی به کسب و کارهای کوچک و متوسطتوسعه ابزارهای مالی و آسان
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 منابع

 ."کوچک و متوسط یهابنگاه یمال نیگزارش تأم"(. 1395تهران ) یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان
  .تهران: انتشارات نگاه دانش، . چاا سومMADM کردیبا رو یکاربرد یریگمیتصم(. 1387) یده، علآذر، عادل و رجب زا

سب"(. 1392احمدخانی، احمد؛ قادرمطلبی، محمد ) سعه ک سی نقش نظام بانکی در تو شرکتبرر سط در وکار  های کوچک و متو

قابل دسااترساای در   در تهران. مدیریت پولی و بانکینخسااتین کنفرانس ملی توسااعه مقاله ارائه شااده در . "اسااتان زنجان
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