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س  پس  ،موردبح  ق ق  رار گرفتن  د یدر گ  روه ک  انون ب،ی  روش فراترک یهاافت  هیهم  راه 

نامه از منابع و مصاحبه با خبرگ ان، در قال ب پرس ش شدهیآورمنتخب جمعی هاچالش

ه ا از منظ ر خبرگ ان ح وزه از آن کی  ه ر تی ت ا اهم گردی ده یطراح  ک رتیل فیط

نامه از خبرگان که در پرسش یشاخص 11 تینها . درردیقرار گ یابیالحسنه مورد ارزقرض

( م ورد PLSب ا اس تفاده از روش ح داقل مربع ات جز  ی  ش ده ب ود،  مورد سؤال واق ع

 یه ااز چالش کی هر مورد آزمون ق رار گرف ت و اعتب ار هاآناعتبارسنجی و رواب  بین 

 یم ب انکالحس نه در نظ از نه اد قرضیعنوان بخش تجه انداز بهالحسنه پسسپرده قرض

 .دیمشخص گرد

الحس نه، فراترکی ب، روش ح داقل مربع ات جز  ی، بانک داری قرض های كلیددی:واژه

 اسلامی، اقتصاد مقاومتی

 JEL :Z11 ،G11 ،A11بندی طبقه

 



 

 

 مقدمه

 نیو قوان یداخل یپول یقبل نینسبت به قوان از نقاط تمایز قانون بانکداری بدون ربا
و  یالحسنهه در ناناب بنانکتوجه به بحث قرض ،یاسلام یکشورها ریدر سا یبانک
عهنوان  بنه از ایننیش کنه پن یسنممیالحسهه در سقرض لاتیسپرده و تسه فیتعر
بنر  یمبمهن لاتیسپرده و تسه فیبود. تعر شد،یربا در جامعه شهاخمه م کههدهعیتوز

 یآثننار و برکننات اراواننن ،یاقمصنناد یهاتههننا از جهبننه الحسننهه نننهعقنند قرض
 رییدر جهت تغ یداشت، بلکه گام یجامعه در پ فیعاقشار ض یبرا صوصالخیعل
کنه از  یسنممیمحور بنه سمهفعت اقط یگرایشبکه ماد کیاز  ینااب بانک تیماه

 . بنهبنوداسنمفاده گنردد،  یاهداف اخنرو یآن در راسما صیو تخص زیقدرت تجه
بنر  اوهکشنور، علن یالحسهه در بسمر شبکه بانکبا اسمقرار نااب قرض گر،ید عبارت
 یامکنان بنرا نینهنا، اآن یقندرت اقمصناد تیمردب و تقو یمصرا یازهایتأمین ن
ناناب  نیشنیپ یمشنکلات شنرع دیآمد که تهد دیپد زیالحسهه نگذاران قرضسپرده
اهنداف  یالحسنهه در راسنماواب قرض یمبدل گشنمه و اعانا تیمز کیبه  یبانک
 .ردیقرار گ یاخرو

 یعهنیبنه وجنوه،  یبه سه دسمه ممقاض ییگوپاسخ یبرا ،یاسلام یدر نااب مال
 یدر پن انیقادر به بازپرداخنت و ممقاضن انیناتوان در بازپرداخت، ممقاض انیممقاض

الحسنهه و عقنود در نانر سه قالب مخملف صندقات، قرض بیکسب سود، به ترت
و  یاسنلاب بنا ناناب سنهم یمنال بناا یهاتفاوت نیتراز مهم یکیشده است.  گرامه

سنودللبانه  یهازهیانگ رشیدر کهار پذ یمعهو یهازهیشهاخمن انگ تیبه رسم ج،یرا
 میدرصدد تهان ،یمعهو یهازهیانگ خمنیبا برانگ یاسلام یاست. درواقع، ارههگ غه
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 نیناسنت. در ا یو اجممناع یاقمصناد یازهنایدر جهت رانع ن یاقمصاد یرامارها
 یهناتیاعال زهینامنا تههنا انگ ،استاحمراب  مجاز و قابل یماد دصورت، کسب سو

بنا  یپنول یبازارهنا یهمراه ،یاسلام ینااب مال گرید یژگیو نی. همچهستین یمال
همنراه بنا  دیناصل، گردش پول در جامعنه با نیاست. بر اساس ا یقیحق یبازارها

گنردش  ،یهگینقند مبنودک ایکالاها و خدمات باشد تا اقمصاد با مازاد  دیتول انیجر
 رشیبا توجه به دو اصل پنذ مواجه نشود. یتحرکیب ایا و خدمات و کالاه یصور
 بایسنتیاسنلاب، م یدر نااب مال یقیو حق یبازار پول یو همراه یمعهو یهازهیانگ

شنده در  وارد یدهاینالحسهه در آن پرداخت. با توجه به تأکقرض گاهیجا نییبه تب
 جیدر آن، تننرو رخواهانننهیخ یهننازهیبننر انگ دتأکینن و الحسننههقرضاسننلاب دربنناره 

در  تینمعهو یموجنب تحقنو و اعملنا یاسلاب، از لران یالحسهه در نااب مالقرض
بنه  ،یاسنلام یراهکنار مهزلنه الحسهه بهقرض گر،یساح جامعه است و از لرف د

 ،یان)محقو .دهدیدارند پاسخ م اجیاحم یکه به وجوه مال یااراد یازهایاز ن یادسمه
8811) 

خندمات  فینگنذار در ههگناب تعرانمانار منردب و مندنار قانوناگرچه آنچه 
 ،یخرد، کاهش اخملاف لبقات یمانهد تأمین مال یموارد یالحسهه در نااب بانکقرض
الحسنهه و قرض یدهنو مموسنط منردب، واب فیاقشار ضع یقدرت اقمصاد شیاازا

بندون ربنا،  یانکندارقانون ب یدهه از اجراچهار از  شیگذشت ب امثالهم بود، اما با
 یهنانبنوده و بنا چالش یو حقوق ییاجرا یهابخش از قانون مصون از نقصان نیا

 همراه بوده است. یاراوان
مهجنر الحسنهه قرضگذاری و تسهیلات دهی مبمهی بر عقد بهبود ارایهد سپرده

به اازایش سرمایه که از عوامل اصلی تولید است، شده و از این لریو سبب بهبنود 
توانند بنا یمینت نها در الحسنههقرضگردد. از این مهار، یمو تولید  ساح اشمغال

 های اقمصاد مقاوممی را مهیا کهد.یاستسبهبود اضای واقعی اقمصاد، زمیهه اجرای 
صورت انجاب پذیرامه است که ابمدا بنا ه این بی ماالب در این مقاله دهسامان

ی هناچالشو گرامه  قرار ماالعه دموری اکمابخانهاسمفاده از روش اراترکیب، مهابع 
احصنا شنده، سنپس از لرینو مصناحبه بنا  هناآناز  اندازپس الحسههقرضسپرده 
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های ی موجود در این سپرده شهاسایی و مجموع یاامنههاچالش، سایر نارانصاحب
اسنت.  شنده عرضنهی و مصناحبه، بنه گنروه کنانونی اکمابخاننهحاصل از مهنابع 

نامه لینف لیکنرت بنه خبرگنان ناناب بنانکی ی مهمخب، در قالب پرسشهاچالش
نامه تحلینل و ینت پرسنشنها درتعینین و  هاچالشتا اعمبار هریک از  شده عرضه
 های تأیید شده مشخص شود.چالش

 پیشینه تحقیق

مخملنف  یهااست که پژوهشگران در رشنمه ییهاالحسهه، ازجمله حوزهنهاد قرض
 کنردیاند. روقرار داده لیتحل و هیمورد تجزآن را توجه داشمه و  به آن یعلوب انسان

کرد. گروه اول،  میبه چهد گروه تقس توانیالحسهه را مپژوهشگران در حوزه قرض
 یجامعنه و ملاحانات اقهن رالحسهه دنشر سهت قرض یبه ثمرات و برکات معهو

 یالگنو»با عهوان  یااله( در مق8831و همکاران ) مقدب اند.کردهموجود در آن اشاره
کنه  انددهیرس جهینم نیبه ا« قرآن اتیآ یمحموا لیالحسهه بر اساس تحلبازار قرض

مسنلمانان  ی،اخنرو یهازهیانگ تیالحسهه، در لرف عرضه، با تقوقرض یدر الگو
« الحسههقرض اوراق»ی ( در مقاله8811) اینیهادو .شوندیم بیبه دادن قرض ترغ

الحسهه و گسمرش ارههنگ آن نهاد قرض تیهدف تقو و با هیبا اسمفاده از اقه امام
الحسنهه بنه نناب اوراق قرض یاژهیناوراق بهنادار و یبنه لراحن یدر جوامع اسلام

 هشنود و بناوراق بر اساس قنرارداد قنرض بندون بهنره مهمشنر می نیا پردازد؛یم
هنا بنه دارنندگان اوراق بندهکار آن یرزش اسنما زانیآن، ناشر اوراق به م موجب

 عهدالماالبه به آنان بپردازد. ای نیمع دیدر سررس یسمیاست و با
جامعنه و  یالحسهه در نااب اقمصنادمالوب قرض یگروه دوب، به آثار اقمصاد

و  ی. پهناهکههندیجامعنه اشناره من فیکمک به حل مشکلات اقشار مموسط و ضع
درآمند در  عینعوامنل منرثر بنر توز» با عهنوان یپژوهش ی( ل8831پرست )بینص

مندل  یریگنیانگیحاصل از روش م جینما «الحسههبر قرض دیبا تأک رانیا یهااسمان
بنا  یدوره مزبور راباه مهفن یالحسهه لقرض یگذارکه سپرده دهدینشان می هیزیب

 شده است. رانیدرآمد در ا عیداشمه و موجب بهبود توز یهیج بیضر
 پرداخمنه و رانینالحسنهه در بنازار پنول اقرض یشهاسنبیسوب، بنه آس وهگر
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الحسنهه در قرض گناهیجا یحنل مشنکلات موجنود و ارتقنا یرا برا ییهاراهکار
( در 8811) یرمیسنمییو بابنا یعشریاثه اند.کرده شههادیمردب پ یتعاملات اقمصاد

 یهناالحسهه بانکقرض یهاپول در سپرده یبرآورد تابع تقاضا»با عهوان  یپژوهش
الحسنهه قرض یهاسنپرده یوابسمگ زانیپول م یتابع تقاضا کیبا اسمفاده از  «رانیا

 یجهیهسمهد که نم یاند و مدعقرار داده یبررس را مورد یها به انماارات تورمبانک
 یبنانک گذاراناستی، سشدهبیهییشتورب پ یهابا توجه به نرخ تواندیم یبررس نیا

الحسنهه قرض یهامنردب در حسناب یگذارسنپرده زانینم یهیبشیپ یا براکشور ر
، رابانه گانیپول ک یمقاله با اسمفاده از تابع تقاضا نیکمک کهد. در ا اریها بسبانک

در  یها و انماارات تنورمالحسهه بانکقرض یهاسابحجم پول در گردش ح نیب
بنا عهنوان  ی( در پژوهشن8811) یقبنادیمنازار و کعرب است. شدهی اقمصاد بررس

الحسنهه عملکنرد عقند قرض یبه بررس «رانیا یالحسهه در نااب بانکقرض گاهیجا»
 ینقاط قوت و ضنعف شنبکه بنانک ییاند و به شهاساکشور پرداخمه یدر نااب بانک

 کناهش جیتدر الحسهه بهقرض یهاسهم سپرده یبررس دوره مورد یاند. لپرداخمه
درصد ثابت مانده اسنت کنه علنت آن را  81در حدود  ریسال اخچهد  یو ل اامهی
در اثنر تنورب و  یبنانک یهالور عمده در کاهش ارزش منداوب سنپرده به توانیم

دار جهنت کسنب مندت یگذارهیسرما یهادر حساب یگذارمردب به سپرده لیتما
( بنه مقایسنه باننک تجناری و نهناد 8831ابراهیمنی و باغسنمانی ) شد. ایسود جو
اند. آنان پس از بیان وضعیت عقند مالی خرد پرداخمه تأمیندر حوزه  الحسههقرض
مانهند رواج اننواع  هناچالشدر نااب بانکی بدون ربنا و بینان برخنی  الحسههقرض
، یکسان الحسههرضقبرای جذب حداکثری مهابع  هابانکرقابت  براثرها یکشقرعه

و  انندازپسی هاسنپردهدر  الحسنههقرضانگاری قرارداد قرض در سپرده جاری و 
ی اسنمفاده از سنهجامکانبا سایر مهابع، به  الحسههقرضاخملاط وجوه ناشی از عقد 

 از؛ انندکردهگیری یجهنممالی خرد پرداخمه و  تأمینبرای  الحسههقرضی هاصهدوق
تا حدود زیادی با سناخمار  الحسههقرضداف بانک یا صهدوق ساخمار و اه که آنجا

مالی خرد یکسان است، بهمرین روش برای اجرای تأمین مالی خرد  تأمینو اهداف 
الحسنهه ی قرضهنابانکالحسهه و توسعه آن در قالنب ی قرضهاصهدوقتوجه به 
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قنرض  یاقهن یبررسن»( در پنژوهش خنود بنا عهنوان 8811انرد )یزدیاباشد. یم
ها پرداخمنه آن یمزبور و نقد و بررس اتیبه لرح نار «اسکهاس و تأثیر تورب بر آن

ارزش  یاول )برابنر هیناسنت کنه نار دهیرسن جنهینم نینبنه ا تیننها است که در
 راهکنار توانندی( مدین( و دوب )مبها قرار دادن توان خرگریکالا د ایاسکهاس با للا 

که بر غرر است و السفه آن یعقد قرض که مبه تیباشد اما با توجه به ماه یمهاسب
اسنت  یکنیبدون کسب مهفعت همراه بنا احسنان و ن ازمهدانیکمک داوللبانه به ن

سنوب  هیناسنت، نار یخدا و ثواب اخنرو یقرض دههده که کسب رضا تین زیون
 .کهندیمن داینقرض مهااات پ یالسف تیمحاسبه نرخ تورب در اسکهاس با ماه یعهی

الحسنهه قرض یهاحسناب»بنا عهنوان  ی( در پژوهشن8838) نینشنو راه انیموسو
 فینبنا تعر «الحسههمهابع قرض تیریو مد تیهدا یبرا ههیبه یراهکار یاخمصاص
 یبنرا یراهکار ،یالحسهه اخمصاصقرض یهابا عهوان حساب یدیجد یهاحساب

خود با عهوان  ی( در مقاله8811) یبینق انیبیحب اند.مهابع ارائه کرده نیبر ا تیریمد
تلناش کنرده اسنت بنر  «الحسنههنهاد بانک و نهناد قرض یناسازگار اریانمفاع، مع»

 یهاگسمرش بانک ش،یدایپ یهاههیانمفاع، نشان دهد که با توجه به زم اریاساس مع
بانک  تیها، ماهمالوب آن یالگو یبدون ربا و حم یبانکدار یالگو زیممعارف و ن

کهند. در  یپوشنسنود چشم یاز حنداکثر سناز تواندیاست و نم ینهاد انمفاع کی
ممنون  زینکهنون و ن تنا میاز قند یالحسهه بر اساس ارتکازات عرامقابل نهاد قرض

الحسنهه در وجود قرارداد قرض رونیا دارد. از یبا هرگونه انمفاع ناسازگار ،یاسلام
 یاد در راسنمانهن نیناز ا حیصنحریاسنمفاده غ یننوع یاسنلام یکشورها یهابانک

( در تحقیقننی بننا عهننوان 8831نیا و اولننادگر )توحینندی اسننت. یاهننداف انمفنناع
 منرثر، عوامنل «الحسهه در نااب بانکی بدون ربای ایرانشهاسی سپرده قرضیبآس»

را در  هناآنو  انندکردهی بهدو دسنمهالحسنهه را احصنا ی قرضهاسپردهبر کاهش 
تأثیر تفکیک یبو عوامل  هاشاخصارپذیر، چهار دسمه عوامل پیشران، سیاسمی، خ

بنودن  نییوجود تنورب و پنا ،یقانون یپژوهش، خلأها هاییاامه بر اساس. اندکرده
الحسنهه و رقابنت قرض یهاکناهش سنهم سنپرده شرانیساح درآمد مردب، علل پ

 یبنرا یو نبنود اراده جند گذارییهسنرما یهاسنود سنپرده شیاانزا یها برابانک
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 نینا همربنوط بن یاسنمیعوامل س زین یبانک رانیالحسهه از لرف مدقرضگسمرش 
 .باشهدیله مأمس

عهنوان  انداز بهالحسهه پسبر آن شده تا سپرده قرض یدر پژوهش حاضر سع
ماالعننه و  صننورت چهدجانبننه مننورد بننه ینانناب بننانک زیننتجه یاز ابزارهننا یکننی

و  انندازالحسنهه پسسنپرده قرض یهاچالش ییشهاسالذا . ردیقرار گ یشهاسبیآس
مصاحبه با  ی،امهابع کمابخانه یبررسهای مخملف از لریو ها در گروهبهدی آنلبقه

 تیریکشور که سابقه مد ینااب بانک ییاجرا رانیو مد یناران اقمصاد اسلامصاحب
های احصا شنده از لرینو و اعمبارسهجی چالشاند الحسهه را داشمهدر حوزه قرض

 شود.اقل مربعات جزئی نوآوری این پژوهش محسوب میروش حد

 ی انجام پژوهششناسروش

بر آن شنده اسنت کنه مهنابع  یسع ب،یروش اراترک یریکارگپژوهش با به نیدر ا
سپرده  یشهاسبیآس یههزم معمبر در یهامقالات و گزارششامل موجود  یاکمابخانه
کنه  یدینکل یهناچالش ی،و با انجاب کدگذار شدهییانداز شهاساالحسهه پسقرض

احصا شوند.  اند،معرای کردهسپرده  نیاها را عامل عدب کارکرد مهاسب محققین آن
 ینیاجرا رانیناران و منداز صناحب یبنا تعنداد ،یامهابع کمابخاننه یپس از بررس
موجود  یهاالحسهه مصاحبه شده و نارات آنان در راباه با اهم چالشحوزه قرض

روش  یهااامهیشد. مجموع  ااتیدر یشبکه بانک رالحسهه دقرض زیدر بخش تجه
مهمخنب ی هاشده و چالش عرضه یو مصاحبه با خبرگان، به گروه کانون بیاراترک

نفننر از خبرگننان  83 ارینندر اخم کننرتیل فینننامه لسننپرده در قالننب پرسننش نیننا
الحسنهه سنپرده قرض یشهاسنبیهنا را در آساز چالش کینهر اعمبارقرارگرامه تا 

با اسمفاده نامه پرسش لیپس از تکمشده یآورجمعی هاکههد. داده یابیارزانداز پس
هنای ننا ر بنه سنپرده راهکار و انندگرامه قرار لیمورد تحل Smart PLS اازارنرباز 

نشنان داده  8مراحل روش شهاسی تحقیو در شنکل  .است شده ارائه الحسههقرض
 شده است:
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 ی پژوهششناسروشمراحل  .8 شکل

 

 معرفی روش فراتركیب

شندن مخملنف علنوب و مواجه یهناهنا در حوزهبا رشد پژوهش ریاخ یهادر سال
کنه اللناع و  اندیدهرسن جنهینم نیبه ا شمهدانیبا انفجار اللاعات، اند علمیجامعه 

 یادینتنا حندود ز هنهیزم نینروز بنودن در ا و بنه رشمه کیابعاد  یتسلط بر تمام
 یهناپژوهش یکنه عصناره یبیترک یهاانجاب پژوهش رونیا . ازستین یرپذامکان
پژوهشنگران  یبنرا یمهند و علمننااب وهیموضوع خاص را به ش نیشده در اانجاب

. به لور کلنی (8811 ،یو توکل ای)ازک است اامهیگسمرش روزاازون  کهد،یاراهم م
را  هیارانار توانیم داده شده است.نشان  1شاخه های مخملف اراماالعه در شکل 

 قناتیتحق یشهاسنروش لینگذشنمه، انراروش را تحل قاتیتحق یهاهینار لیتحل
 لینرا تحل لیگذشمه و اراتحل قاتیتحق یهااامهی یفیک لیرا تحل بیگذشمه، اراترک

 (1181، ی)بهچ و د .گذشمه دانست قاتیتحق یهااامهی یکم

 (2282،  یبنچ و د) فرامطالعهی یک هاقسمت .2 شکل

 

استخراج چالش شا از منابع با استفاده از روش فراترکیب

رگانشناسایی چالش شای سپرده قرض الحسنه ژس انداز از طریق مصاحبه با خب

بررسی یافته شا در گروه کانونی و انتخاب اشم چالش شای احصا شده و طراحی 
ژرسش نامه طیف لیکرت

تحلیل ژرسش نامه

ارائه راه کارشای ژیشنهادی

فرامطالعه

فراروش

فرانظریه

لفراتحلی

بفراترکی
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 بمراحل انجام فراتركی

را نسبت به سنهد  یقیو عم ویدق یمسملزب آن است که پژوهشگر بازنگر بیاراترک
 کهد. در بیترک گریکدیرا با  یقبل یهاپژوهش یهااامهیماالعه انجاب دهد و  مورد
 نیشود. بهابرامی ییله بهمر بازنماأمکهون در مس یهاابعاد و مرلفه ،یبررس نیگذر ا
. کهندیکمنک من یاز ماالعنات قبلن کیناز هر  شیب یجینما ییبه بازنما بیاراترک

 .انندمهانور ارائنه داده نینرا بنه ا یاهفنت مرحلنه یو باروسو الگنو یسهدلوسک
 نشان داده شده است: 8. این مراحل در شکل (1111و باروز،  یساندلواسک)

 مراحل انجام روش فراترکیب .9 شکل

 

 گام اول: تنظیم پرسش پژوهش

با محوریت چه چینز، چنه موقنع،  سرالنخسمین مرحله از روش اراترکیب، تعیین 
ی هاپرسنشی، محدودیت زمانی است کنه مبمهنی بنر اجامعهچگونگی روش، چه 

ی هاچالشمحوری عبارت است از:  سرال. در این پژوهش، شودمیپژوهش تعیین 
 ؟انداز چیستالحسهه پسسپرده قرض

 متون مندنظام یبررسگام دوم: 

 ت،یریمند یهنامقالات حوزهها، نامهکمب، پایان یپژوهش شامل تمام یجامعه آمار
 یکارشهاسن یهنامانهند گزارش یمعمبر یهابه همراه گزارش یاقمصاد و حسابدار

اانو زمنانی  اسنت. یاسنلام یمجلنس شنورا یهامرکز پژوهش یمعاونت اقمصاد

تنظیم ژرسش 
ژووشش

بررسی نظام مند 
چالش شای سپرده 
قرض الحسنه ژس 

انداز

جستجو و انتخاب 
ادبیات مناسب

استخراج نتایج

تجزیه و تحلیل و 
ترکیب یافته شای 

کیفی

کنترل کدشای 
استخراجی

ارائه یافته شا
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 دربنه بعند را  8811های کارشهاسی از سال مقالات و گزارش شدهانجابجسمجوی 
مانهد علنم ننت،  ییجسمجو یموتورها ویاز لر یبررس مورد یهااامهگیرد. ییم بر
 یاللاعات علم گاهیکشور، پا اتینور، بانک اللاعات نشر یمجلات تخصص گاهیپا

ست. ازجملنه ا شده یآورو گوگل جمع یپرتال جامع علوب انسان ،یجهاد دانشگاه
بنه  تنوانیگرامه، م اسمفاده قرار جسمجو مورد یموتورها نیکه در ا هایییدواژهکل

انننداز، قننرض، الحسننهه پسسننپرده قرضشهاسننی سننپرده، یبآس :رینننا یمننوارد
باننک بانکنداری اسنلامی، بندون ربنا،  یخنرد، بانکندار یتأمین مال حسهه،القرض
  الحسهه اشاره کرد.قرض یهاو صهدوق یالحسهه، قرض وکالمقرض

 مناسب یهامقالهو انتخاب  وجوجستگام سوم: 

شنده، پرداخمنه  ااتیمهابع  هیمرحله، به انمخاب مقالات و مهابع مرتبط از کل نیدر ا
ماالعنه قنرار  با پرسنش پنژوهش داشنمه منورد یشمریکه ارتباط ب ییهاو پژوهش
 بوده است: لینار به شرح ذ دمقالات مور شیپالا یشده براانجاب یهاگرات. گاب

 موردنظرفرآیند بازبینی برای انتخاب مقالات  .4شکل 

 

 تعداد مهابعی که یاات شد

113N= 

 شدهغربال هاییدهچککل 

811N= 

 اولیه مهابعتعداد کل 

11N= 

 شدهیبررس مهابعمحموای 

11N= 

 رد شده به علت عهوان مهابعتعداد 

111N= 

 چکیده نار ازرد شده  مهابعتعداد 

18N= 

 محموا نار ازرد شده  مهابعتعداد 

13N= 



 8931پاییز  ♦ سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ راهبرد اقتصادی     06

الحسنهه ننا ر بنه شده در حنوزه ناناب قرضانجاب قاتیاز تحق یاریکه بس آنجا از
 یاقمصناد یابینمربوط به آن، ارز یهاالحسهه و چالشقرض لاتیتسه رینا یموارد
 ایو  یتوسعه اقمصاد ،یمانهد کاهش اخملاف لبقات ییرهایممغ یالحسهه بر روقرض
الحسهه در جامعه و اثرات مثبت آن بر جامعنه گسمرش نااب قرض یارههگ یبررس

 نینماالعنه در ا موضنوعات از مهنابع منورد نینقرار داده اسنت، ا یبررس را مورد
اسنمفاده قرارگرامنه کنه ننا ر بنه  منورد یمقالنات اقنطشده است و پژوهش خارج

 انداز بوده است.الحسهه پسسپرده قرض یشهاسبیآس

 جیاستخراج نتاگام چهارم: 

شده تنا یبررس دقت به شدهانمخابماالعات  ب،یدر مرحله چهارب از روش اراترک
ها مشخص شود و محقو باید بنه جزئینات هرینک از مفاهیم کلیدی و مضامین آن

 ( در اینن مرحلنه،8831)ایضنی،  ، توجه اراوان داشمه باشد.شده انمخابماالعات 
سنال  سهده،ینو یمرجع مربوط به هر مقاله و مشخصات آن مانهد ناب و ناب خانوادگ

 یاقمصناد حیعندب کنارکرد صنح یدر راسما سهدهیکه هر نو یانمشار مقاله و عوامل
 شده است.  کرده است، ثبت انداز به آن اشارهالحسهه پسسپرده قرض

 یفیك یهاافتهی قیو تلف لیتحل و هیتجزگام پنجم: 

 یشهاسنبیکه بنه آس یمهابع یصورت حداکثر بر آن دارد که به یپژوهش سع نیا
 ماالعنه قنرار دهند. از و مورد ییاند را شهاساانداز پرداخمهالحسهه پسسپرده قرض

کنه بنا سنرال  یاللاعنات یتمنام یهنا، بنراپس از غربال مهابع و ماالعه آن رو،نیا
از  کیندر نار گرامن مفهوب هر اشده و ب در نار گرامه یبوده، کدپژوهش مرتبط 

 میمفناه وهیشن نه اینو بن شندهی بهدمفهوب دسمه کیها در کدها، مجموعه آن نیا
مثال، نهناد  ی. براانداامهیمربوله شکل  یماالعه مهابع و اسمخراج کدها پژوهش با

الحسنهه و ثنواب باننک، ارههنگ، سنهت قرض تینماه ،یرانمفناعینهاد غ ،یانمفاع
 اانتی الحسنههقرض حنوزه در موجنود مقالنات در مکرر صورتبه  که – یاخرو

کندها در  نینواسناه ا کنه بنه ییهنااند. گزارهشده عهوان کد انمخاببه -شوندیم
سنپرده  یتفناوت مناهو» انهیاند، در حشنده معمبر اسمخراج یهامقالات و گزارش
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 انهیبنا دو ح انهیح نینکنه ا شدهی بهددسمه« انداز با نهاد بانکپسالحسهه قرض
و « الحسنههقرض لاتیتسنه اانتیهدف در اامماح حساب با» یعهی گرید یموضوع

 یهنامقولنه چالش یهمگن ،«یکشنهندف برننده شندن در قرعه اامماح حساب با»
 .دههدیم لیانداز را تشکالحسهه پسسپرده قرض یارههگ

 1 تینشنده کنه درنها مقاله انمخناب 11صورت گرامه،  یهالیبر اساس تحل
در  شندهییشهاسا یهابیآس انگریکه نما گزاره 11که از  یمفهوم اهیح 88مقوله و 

در  شندهییشهاسنا یهامقولنه .دهندیرا نشان م انداز استالحسهه پسسپرده قرض
 عبارت است از: یبررس مورد یهاپژوهش
 ی اقمصادیهاچالش 

 ی شرعیهاچالش 

 ی عملیاتیهاچالش 

 ی قانونی و ناارتیهاچالش 

 ی ارههگیهاچالش 
معمبنر  یهنامقالنات و گزارش یواسناه بررسن به شدهییشهاسا جیازجمله نما

کنه  یانسنجام یجنامع و دارا ویالحسهه، آن بوده است که تاکهون تحقحوزه قرض
ین تنرمهمی و آوررا جمنع یو ناارت یپژوهش یو نهادها نیمحقق یتمام یهااامهی

 ی کرده باشد، انجاب نپذیرامه است.بهدرتبهی این حوزه را هاچالش

 مصاحبه با خبرگان

 ،یاو مهابع کمابخاننه نیشیدر ماالعات پ یبررس مورد یهاکه چالش با توجه به آن
احممنال وجنود  نینانداز نبنوده و االحسهه پسمشکلات سپرده قرض یتمام انگریب

حنوزه  ینیاجرا رانیواسناه مصناحبه بنا مند هنا اقنط بنهاز آن یاریدارد که بسن
 میصورت مسمق که به هحوز نیا رانیمداز  یتعدادبا  ،شوند ییالحسهه شهاساقرض

مصناحبه تنا رسنیدن بنه اشنباع نانری، ، انندالحسهه آشها بودهقرض یهابا چالش
و  شنده ارائه یها به گروه کانوناشاره در مصاحبه مورد یهاشده و اهم چالشانجاب

 است. قرارگرامهأیید گروه کانونی تاز حیث اعمبار، مورد 
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 ی حوزه اقتصادیهاچالش

در  یعهنوان چالشن را بنه یاقمصناد یرهنایشنده کنه ممغ انجاب قاتیدر عموب تحق
مانهند  ییرهایغاند، از تأثیر ممتوجه قرار داده الحسهه مورداهداف نااب قرض شبردیپ

کنه نسنبت حجنم نمیجه شده است مردب،  دینرخ تورب و کاهش قدرت خر شیاازا
رو بنه کناهش داشنمه  یبنانک یهاهانداز به مجمنوع سنپردالحسهه پسسپرده قرض

مشاهده کنرد  توانیماست،  شدهانجابیی که در این زمیهه هاپژوهشاز نمایج است. 
 شندت کناهشو تنداوب آن، به یکهنون یتورم طیدر شرا الحسههبه قرض لیکه تما

 جیربنا کنه تنرو میتحنر یاز اهنداف اصنل یکیخلاف  له برأمس نیکه ااست  اامهی
 یبنه نناب ربنا ییاهدهینپدین چه( هم8811یی، موسا) .باشدیم است، الحسههقرض

 عهنوانبنه زیناسنت ن واساه وجود تورب به دیکاهش قدرت خر جهیمعکوس که نم
شنده  معرانیالحسهه قرض یهاهش رغبت مردب به اسمفاده از سپردهکا لیدلا یکی

 یریگزمنان و شنکل یمفهوب پنول در لن رییتغنباید به ( البمه 8811ی، لیسه) است.
از تنورب  یرپذیریدر تأث زین یآن در پول کاغذ اامنیپول و مصداق  یاعمبار تیماه
مال اسنت مانهند للنا و  نیصورت ع اکه مال مقروضه گاه به بود، چر توجهیب زین

موضنوع  یدر پنول امنروز هکهیسکه است. با توجه به ا یعهی جیبرنج و گاه پول را
آن مانرح اسنت، بندون شنک در قنرض دادن بنا  یتورب و کاهش ارزش اقمصاد

را کنه سنال قبنل بنه  یهمنان پنول یلحنا  ارزش اقمصناد دههنده ازاسکهاس، واب
کلنان بنر  یرهنای( البمنه تنأثیر ممغ8811، اردیزدیا) .ردیگیداده بود، نم رندهیگواب

 رایمهحصر در نرخ تورب دانست، ز توانیانداز را نمالحسهه پسکاهش سپرده قرض
 کین یو کارها آورندیمردب اشار م یهاههیسوداگرانه مانهد مسکن بر هز یبازارها

 (8838ی، عزت. )دههدیالحسهه را کاهش مو خداپسهدانه مانهد قرض

 ی شرعیهاچالش

اننداز الحسنهه پسسنپرده قرض یشهاسنبیکه در راباه بنا آس ییهاچالش گریاز د
سنالانه  یکشنمانهد انجاب قرعه یملاحاات شرعوجود توجه قرارگرامه است،  مورد

اشنکال دارد،  ادهینشنرط ز عقند قنرض بنه کهیی آنجا است. از یحساب بانک نیا
از را  یکشنشرط شنرکت در قرعه )پرداخت قرض( به یگذاراز اقها سپرده یبرخ
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( 811-811: 8818 )المکاسنب، دانهند.ینم زیجنا شودمیجهت ایهکه به قمار شبیه 
ی اینن حسناب اجمناع نداشنمه و کشنقرعههمچهین اقها بنر حلنال بنودن جنوایز 

. مثلاً نار خویی اینن اسنت کنه اگنر شودمیی در آرای ایشان مشاهده ناراخملاف
رط ضمن عقد باشد و از بناب وانا بنه آن شنرط قرعنه ی به نحو شکشقرعهعمل 

جایزه برای کسی که قرعه به ناب او اصنابت کنرده  باشد و گرامنبکشهد، جایز نمی
( ولی نانر مکنارب شنیرازی بنر حلاینت اینن 181: 8811یی، خونیز جایز نیست. )

: 8811که این کار برای اریب مردب نباشد. )علیان ننژادی، ی صورت دریز است جوا
ها به بانکالحسهه گروه دیگری از محققین در تحلیل اقهی جوایز قرضالبمه ( 181
 یهنا، ننوعالحسنهه بانکقرض زیو جنوا ییآزماکه اگرچه بخت انددهیرس جهیآن نم

ال و شنانس قنرار خنود را بنر بخنت، اقبن یبهنا ن،یهسمهد که لرا یمعامله احممال
گونه کنه ندارد. همان وجود یاحممال یهامعامله یبر بالان تمام یلیاما دل دههد،یم
تهها مبها که ننه نیشرکت را با ا زیشود و نکه برگزار می ییهاجعاله، مسابقه توانیم
جملنه  اسنت، از یدر آن احممنال انیبلکه اصل وجود سود و ز ان،یسود و ز زانیم

و  یاجممناع یهابهنا بنر ضنرورت زینبه شمار آورد و شنارع ن یحممالا یهامعامله
اانراد  یالحسهه هم که برخدر قرض ن،یدانسمه است. بهابرا زیها را جاآن ،یاقمصاد
و ننه  کههندیاقداب به ااممناح حسناب من ،یکشبه جهت قصد شرکت در قرعه اقط

کنه  یو ثنواب یصورت، اقنط پناداش اخنرو نیدر ا گر؛یقرض و کمک به ااراد د
 یولن ردیگیااراد تعلو نم نیداده است، به ا دهالحسهه به آن وعقرض یخداوند برا

الحسهه بر آن صندق و همچهان عهوان قرض گرددیآثار بر آن بار م یدر  اهر تمام
گذار اثر توجه به نوع قصد سپرده گر،ید یاز سو (8831 ی،و اسلام یحائر) .کهدیم

 زهیبنر جنا یرا مبمهن شیدارد. اگر شخص سپرده خو آنو حرمت  تیادر حل یمهم
بداند و بانک را به قرعه ملزب بدانند،  یحو قانون یکه خود را دارا یکهد؛ به صورت

 وینقابنل تاب یاشکال خواهد داشنت و قنرض ربنو زهیصورت گرامن جا نیدر ا
 یرادینا تصنور نینباشند، در ا یگذاربر سنپرده یداع زهیخواهد بود؛ اما اگر جا

 (8838 ی،موثق نیشعبا. )نخواهد داشت
 یجنیجملنه امنور را الحسنهه ازقرض یگذارشرط سپرده به لاتیتسه یاعاا
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و در  ردیپنذیالحسهه انجاب مقرض لاتیتسه تیریمد یبرا یاست که در نااب بانک
 است. لذا شبهه قنرض بنه اامهینااب یازیالحسهه در قالب سپرده اممقرض یهابانک

الحسنهه قرض یداراست که در حوزه بانکن یشرع یهاجمله چالششرط قرض از
   محسوس است.

 گذاری، قانونی و نظارتیی سیاستهاچالش

 یابیو دسنت حیکارکرد صنح یآن است که قانون برا ،یقانون یهامهاور از چالش
انداز، دچار نقصان بوده، ابهاب داشنمه الحسهه پسدر سپرده قرض ییبه حداکثر کارا

حسناب،  نیدر راباه با ا یجد یقانون یهااز چالش یکیسکوت کرده است.  ایو 
ها که ناارت بر آن یو خارج از نااب بانک یالحسهه محلقرض یهاصهدوق تیاعال

سنازوکار جداگاننه  کینعهنوان  شود و بنهانجاب می یتوسط سازمان اقمصاد اسلام
 یاقمصناد دینز کنارکرد مف. اگرچنه اباشنهدیالحسهه ممهابع قرض زیمشغول به تجه

 یو اجممناع رخواهاننهیالحسهه در تحقنو اهنداف خقرض یهااز صهدوق یاریبس
الحسنهه و نانارت بنر وجنوه قرض یکپنارچگیوجنود  بغاال شد، امنا عند دینبا
بازار پنول کشنور  یبرا تیریو مد یگذاراستیس یههزم را در ییهاچالش تواندیم
الحسنهه در ناناب قرض یهاعلل کاهش سهم سنپرده گریاز د رو،نیا کهد. از جادیا

کنه ی لنور بنه ،اسنت شدهی ابیالحسهه ارزقرض یهارونو گرامن صهدوق ،یبانک
الحسهه در ناناب قرض یهادرصد ارزش سپرده 11معادل  اندتوانسمهها صهدوق نیا

( 8811 ،یآبنادتازه یو قاسنم ی)ابوننور .کههند زینها تجهسنال نینا یرا ل یبانک
ااممناح  ویاز لر یپول یهاواساه گاهیالحسهه در جاقرض یهاها و مرسسههدوقص

وجوه مازاد مردب را جنذب کنرده؛  یاحساب حواله یانداز و در مواردحساب پس
 ویناز لر جهینم در گذارند؛یم انیممقاض اریالحسهه در اخمواب قرض ویسپس از لر

حجنم  یسرعت گردش پنول رو شیاازا ویپول و از لرشبه ایحجم پول  شیاازا
 گذارنند؛یتنأثیر من هنامتیق یکل و ساح عمنوم یتقاضا یجامعه و رو یهگینقد

 یهاها و مرسسننهصننهدوق تیننضننرورت دارد نننوع و حجننم اعال ن،یبهننابرا
بموانند در  یباشد تا باننک مرکنز یتحت ناارت بانک مرکز وسمهیالحسهه، پقرض

 ( بنا8818 ان،ی)موسنو .ردینا در نانر گها رآن ،یو اقمصاد یکلان پول یهااستیس
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الحسهه و آثنار سنوآ آن بنر قرض یهااز صهدوق یبرخ یها از سوملاحاه تخلف
بنا عهنوان  یاحنهیلا 8818ها، مجلس هفمم در اواخر سال مرسسه گونهنیا تیاعال
در حوزه  یمیکرد که بر اساس آن هر اعال بیرا تصو «یپول رممشکلیبازار غ حهیلا»
 که نیا صیتشخ نیرا به دست آورد. همچه یمجوز بانک مرکز دیبا یو بانک یولپ
شنده اسنت.  گذاشمه یبه عهده بانک مرکز ریخ ایالحسهه است قرض ت،یاعال کی

ندارنند و  یاعمبنار تینکنه اعال یاالحسههقرض یهاقانون شامل صهدوق نیالبمه ا
 شنودینم دههدیانجاب نم یو کار اقمصاد کههدیم ااتیالحسهه دراقط سپرده قرض

)عنرب . ها اعمال مداخله کهدقانون بر آن نیا ویبها ندارد که از لر یو بانک مرکز
 (8811 ،یقبادیمازار و ک
حسناب را بنا  نینالحسهه کنه جنذب سنپرده امشکلات حوزه قرض گریاز د

حساب به همنراه  نیدر ا یگذارمردب را به سپرده یاعممادیمشکل روبرو کرده و ب
 لاتیالحسننهه بننه تسننهقرض یهاکامننل سننپرده صیداشننمه اسننت، عنندب تخصنن

 ،یارههگن یهاشنهیله اگرچنه رأمسن نین. اباشندیالحسهه به عموب منردب منقرض
در بنرآورده  زینقنانون ن دیندارد، اما عندب صنراحت و تأک زین یو اجمماع یاقمصاد

بندون ربنا  یرقانون بانکدا 81مرثر بوده است. در ماده  یماالبه عموم نیساخمن ا
صنورت  خنود را بنه« از مهنابع یبخشن»اند ها مو فشده است که بانک ذکر اقط

قنانون  یکجنا چیدر هن واقنع قنرار دههند و در انیممقاضن اریالحسهه در اخمقرض
 یهااز سننپرده یهننا مو ننف هسننمهد چننه بخشنننشننده اسننت کننه بانک حیتصننر
الحسنهه قرض لاتیاننداز( را بنه پرداخنت تسنهو پس یالحسهه )اعم از جارقرض

 یتجنار یهابه بانک یابا ابلاغ مصوبه یراسما، بانک مرکز نیاخمصاص دههد. در ا
 هدانسنم یالزامنرا ها بانک نیا الحسههضصهدوق قر سیتأس ،8831در خرداد سال 

بنه مهنابع  نینا صیالحسهه و تخصنمهابع قرض زیتجه دیصهدوق با نیکارکرد ا که
الحسهه قرض یهاصهدوق سیدسمورالعمل تأس یالحسهه باشد. در پقرض لاتیتسه
ها اقنداب بنه از بانک یتعداد محدود 8831و  8838ی هاسال یل یتجار یهابانک
هنا بانک ریزمنان سنا نیالحسهه کردند. البمه در هممسمقل قرض دوقصه یاندازراه

. با شروع بنه کنار دولنت کردندیالحسهه مقرض یهاهمچهان اقداب به قبول سپرده
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برنامه پنهجم  11از ماده  یدیجد ریتفس یدر بانک مرکز یمیریمد راتییو تغ دیجد
 جننادیها و احسنناب کیننتفک»توسننعه کشننور شنند کننه بننر اسنناس آن مهاننور از 

 تیالحسنهه )شخصنقرض یصهدوق مجزا جادیلزوماً ا «یادار یمجزا یسازوکارها
هنا و ( نبود و بنه بانکیبانک مرکز 8831دسمورالعمل خرداد  مسمقل لبو یحقوق

داده شند  اریالحسهه را دارند اخمقرض تیکه قصد اعال یبانکیرغ یمرسسات اعمبار
الحسنهه اقنداب قرض یمجنزا قصنهدو سینسبت بنه تأسن دیتا در صورت صلاحد

 (8831لبا، ی)به .هدینما
ترین مسائلی است که در مهمالحسهه از گذاری تخصصی قرضاقدان سیاست

گذار تخصصننی در حننوزه یاسنتساقنندان مقنناب  ناناب بننانکی اینران وجننود دارد.
ی هنابانکسنبب تضنعیف نانارت بنر اینن نهادهنا، ورود  الحسههقرضبانکداری 
مالی غیربانکی مجاز و غیرمجناز بنه اینن حنوزه و در برخنی  مرسساتتجاری و 

توان یمی کل لور بهشده است.  الحسههقرضی هابانکموارد بروز تخلف از سوی 
 بنه الحسنههقرضگفت جدیمی از سوی نهادهای ناارتی بنرای توسنعه بانکنداری 

مشناهده نشنده اسنت کنه تعنداد کنم  الحسههقرضنهاد تخصصی در زمیهه  عهوان
 توان مبیهی بر این ادعا دانست.یمرا  الحسههقرضی تخصصی هابانک

 ی عملیاتیهاچالش

از پژوهشنگران  یالحسهه، تعندادشده در حوزه قرضانجاب یهاپژوهش یدر بررس
اند کرده الحسهه اشارهوجوه قرض تیریها در مدبه موضوع عملکرد ناکارآمد بانک

اثنر خنود را در  یوجود دارد ول صیو تخص زیچالش در هر دو حوزه تجه نیکه ا
حسناب نشنان داده  نینا رد یگذارمنردب بنه سنپرده لیدر کاهش م ریاخ یهاسال

شنده اسنت، عندب  به آن اشناره قاتیکه در تحق یاتیعمل یهااست. ازجمله چالش
عهنوان  بوده کنه بنه یاسلام یبانکدار ینار یبه مبان یبانک سممیاشراف کارکهان س

جملنه  از یربوریمخملف غ یهامهابع در سپرده زیتجه یرو شیاز معضلات پ یکی
بنه  لاتی( هرچهند نسنبت تسنه8811، یلیسنه) .دینآیالحسنهه بنه شنمار منقرض
جامعنه  ازینن یگوموجود پاسنخ یهااما سپرده ،یاامه الحسهه بهبودقرض یهاسپرده
ها دقت لازب را در از بانک یاریبس گر،ید ی. از سونیستالحسهه قرض لاتیبه تسه
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مهنابع  شنمریجملنه، ب ندارنند، از ازمهندیبنه اانراد ن الحسنههقرض لاتیتسه یاعاا
کلننان  یهنناواب یصننرف اعاننا ،یخصوصنن یهنناالحسننهه، اغلننب در بانکقرض
 .گنرددیکارکهنان من یامنور راناه یهنا بنراالحسهه به کارمهدان خنود بانکقرض
هنا مبنالس سنپرده بانک دانهندیکنه منردب من آنجنا ( از8838 ن،ینشو راه انی)موسو
قربنت و  تینن ،یگذارسنپرده یبنرا دهند،یقرض نم ازمهدانیالحسهه را به نقرض

جنذب  یو برا نبوده یمهابع کاا نیا زیتجه یبرا غاتیتبل زانیم. کسب ثواب ندارند
 (8811، یرمعنزی)م .صورت نگرامه است یدیجد یارسازابز گونهچیه شمر،یمهابع ب

یری این حساب کارگ به، اندازپسالحسهه ی عملیاتی سپرده قرضهاچالشاز دیگر 
برای جذب وجوه کلان  هابانککه ی نحو بهاست،  هابانکابزار بازاریابی  عهوان به

گذاری، یهسنرمایا سنپرده  اندازپسالحسهه سپرده قرض عهوان بهی بزرگ هاشرکت
تسنهیلات  هناآنی، به کارمهندان گذارسپرده در صورتوعده داده که  هاشرکتبه 

الحسهه، اعاا ود معادل کارمزد قرضالحسهه و یا واب در قالب سایر عقود با سقرض
 خواههد کرد.
 بنه دیالحسهه را نبامهابع قرض صیو تخص زیمشکلات موجود در تجه درواقع

از عندب  یلور عمنده ناشن مشکل به نیالحسهه گذاشت. اقرض یحساب ناکارآمد
 ،یاریاست. به اعمقاد بس یابزار در نااب بانک نیاسمفاده از ا یبرا جدیوجود اراده 

 یعهننی ،یاقمصنناد یهنناتیبخننش اعال نیتننریبننا منناد یمعهننو یهننازهیانگ ویننتلف
ممکن، بلکه کارآمد اسنت.  تهها نه ،یاعل طیدر شرا یحم یو بانک یپول یهاتیاعال

 یاست که جنا انیو مجر گیرندگانیممهم است، خواست و تصم انیم نیآنچه در ا
 (8811 ا،ین)محقو .شودشدت احساس میاز موارد به یاریآن در بس یخال

الحسننهه وجننود دارد قرض یکننه در حننوزه بانکنندار یاتیننعمل یهننااز چالش
 یاتینعمل هنهیهز تیریالحسهه در مندقرض یهابانک یبرخ ویبه عدب توا توانیم

 یهامهابع خنود در حسناب یگذاربانک را به سپرده ،لهأمس نیخود اشاره کرد که ا
بنه  توانندیاقنداب من نیناسنت؛ ا ادهسوق د یتجار یهابانک یگذارهیسپرده سرما

 ریدار شندن تصنوالحسهه و خدشنهقرض لاتیتسه یاعاا یکاهش مهابع بانک برا
مسنائل  گنری. از دهجامندیب یو در ااکنار عمنوم یالحسهه در نااب بانکبانک قرض



 8931پاییز  ♦ سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ راهبرد اقتصادی     11

و  یمرسسنات منال یالحسهه است، واگنذارقرض یهابانک ریگبانیکه گر یاتیعمل
بنه  رمجنازیغ اغلبو  یالحسهه در معرض ورشکسمگقرض یهاو صهدوق یاعمبار
شده  واگذار یهامرسسات و صهدوق نیا انیالحسهه است. اشار زقرض یهابانک
الحسنهه، مشنکلات قرض یهنابانک و صورتحساب سود و زینان ترازنامه یبر رو
و  یو مال یتایعمل یهاههیهز تیریمد ،یهگینقد تیریمد ههیدر زم یممعدد یاتیعمل

 الحسهه به وجود آورده است.بانک قرض یبراشهرت  سکیاحممال بروز ر

 یزیرالحسنهه، نداشنمن برنامنهقرض یهناو بانک یمسنائل بانکندار گریاز د
مهنابع  صیو تخصن زیمشخص در تجه یو اقدان اسمراتژ یواقع یبه معها یراهبرد
 یهاحسنناب تیریهاسننت. نبننود راهبننرد در منندبانک نیننالحسننهه توسننط اقرض
 صیو تخصنن یتجننار یهنناالحسننهه و بانکقرض یهنناالحسننهه توسننط بانکقرض

 رخواهانننهیبنا اهنداف کلنان و خ یقرابمن چیکنه هنن ییازهنایمهنابع بنه ن ناممهاسنب
الحسنهه در جامعنه بنه از ناناب قرض ینادرسنم ریتصنو اغلبالحسهه ندارد، قرض

الحسهه حساب قرض یاتیعملناکارآمد  تیریاز مد یوجود آورده است. مسائل ناش
از موضنوعات  یبرخن بنهگنذار را ناچنار کنرده کنه در ساح بهگاه )باننک( قانون

الحسهه مانهد حداقل ساح واب ازدواج و مدت بازپرداخت آن مهابع قرض صیتخص
از  یبرخن یکهند تنا از اجنرا نینیهنا تعبانک یرا برا یورود کرده و چارچوب کل

حاصل کهد. در  هانیجامعه از ثمرات آن الم یمهدهالحسهه و بهراهداف نااب قرض
هنا باننک بنوده و بانک تیریبر عهده مند یموارد نیدر چه یریگمیکه تصم یحال
اجبار از بنه یازینو ن گرامهندیدست مامور ابمکار عمل را به گونهنیدر ا ستیبایم

 .بودیگذار نممقاب قانون یسو

 ی فرهنگیهاچالش

داد،  یدر دو سناح جنا توانیپژوهش را م نیدر ا یبررس مورد یارههگ یهاچالش
بنوده و  یگذاراز سنپرده یگذار و هندف و قصند وساح اول که مربوط بنه سنپرده

عهنوان  کشور بنه یالحسهه با شبکه بانکنااب قرض تیسهخ زانیم یساح دوب، بررس
 ی. در بررسنباشندیوجوه من انیکههدگان و ممقاضعرضه انیم یواساه مال نیتربزرگ
انداز الحسهه پسحساب قرض اامماحگذار از هدف سپرده یعهیساح اول  یهاچالش
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 نینا یدر لراحن یاقمصاد اسنلام گذاراناستیگذار و سدر بانک، آنچه مالوب قانون
 یو کسب ثنواب اخنرو رخواهانهیخ اتیبدون ربا بوده، ن یحساب در قانون بانکدار

قشنر  یالحسهه و تأمین منالقرض لاتیتسه یهه براالحسقرض جوهو صرف نمودن و
ارزان  یاز تنأمین منال وهیشن نینمهد شدن از ثمرات اجامعه و بهره فیمموسط و ضع

 نینا تیریجامعه، اقر و ... بوده است. اما با سنپردن مند یمانهد کاهش اخملاف لبقات
سننپرده  دافناکارآمنند در تحقننو اهنن تیریو وجننود منند یوجننوه بننه شننبکه بننانک

 الحسنهه بنهقرض تیاز عدب تهاسب ماه یانداز که در وهله اول ناشالحسهه پسضقر
هندف آن  نیتنرکنه مهم یعهوان بهگاه بانک به تیبا ماه یرانمفاعینهاد غ کیعهوان 

 یشنبکه بنانک حیصحریغ تیریسود است و در وهله دوب، مد یکسب و حداکثرساز
الحسنهه به شنرح ااممناح حسناب سنپرده قرض لاتیتسه ااتین درادر مشروط کرد

 اتینبا ن یگذاراندک ارههگ سپرده اندک ن،یوجوه به مدت مع یانداز و نگهدارپس
. امروزه اامماح ه استداد یخود را به اغراض ماد یتر شده و جاکمرنگ رخواهانهیخ

حسناب مبندل  نینا یبنه چنالش ارههگن یکشهدف برنده شدن در قرعه حساب با
هنا بنا نوسنانات اننداز در بانکالحسهه پسقرض یهامانده سپرده کهی نحو گشمه به
هنر دوره  یریپنذمهلنت سنپرده انینها در پاحسناب نیا ماندههمراه است.  یاراوان
. گذارنندیها رو به کاهش مپس از بسمن حساب درنگیو ب رندیگیاوج م یکشقرعه

 .هنا اسنتبانک نیالحسنهه بنمهنابع قرض ییجابه علت تحرک و جابه تیوضع نیا
الحسنهه قرض یهاوجنوه موجنود در حسناب شمری( ب8811، یقبادی)عرب مازار و ک

 کنرد، ادینهنا از آن تنوانیعهوان وجوه مازاد نمناست به یاگر مردم ای ستین یمردم
 این یبنانک یهاپنول، اسنمفاده از خندمات حسناب یرا نگهندار گذاراندهسپر زهیانگ

از  یو کسب اجنر معهنو ثاریا تیبه ن یکممر کسبوده و  زیجوا یکشقرعه شرکت در
مبنالس  نیها ابانک دانهدیکه مردب م آنجا از ؛کهدیالحسهه اسمفاده مقرض یهاحساب
 .قربت و کسب ثواب ندارنند تین ،یگذارسپرده یبرا دهد،یقرض نم ازمهدانیرا به ن

هنا در و رقابت بانک یاردیلیم زیبا جوا هایکشقرعه نیا ی( برگزار8811، یرمعزی)م
گذاران الحسننهه شننده اسننت و سننپردهقرض یآن، موجننب اسننمحاله ارههننگ قرآننن

 یشنکشنرکت در قرعه یها برابانک نیرا ب شانیهامرتب سپردهبه لور الحسهه قرض
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 (8831لبا،  ی)به .هدینمایها جابجا مآن

 یاستخراج یكنترل كدهاگام ششم: 

 یاز درسنم هانیمهاور الم به ستیبایپژوهشگر م ب،یاز روش اراترکدر گاب ششم 
ی کنوهن . شاخص کاپناابدی هانیها المکه انجاب داده، از صحت آن ییهایبهدلبقه
 زانینو قصند سنهجش م کههندیم یبهدرا رتبه انیدههده، پاسخگوکه دو رتبه یزمان

 ( بنه8811 ،یپور و صفربی)حب .شوددههده را دارند، اسمفاده میدو رتبه نیتوااو ا
شده  خبره اسمفاده کینار پژوهشگر با  سهیاز مقا ،یاسمخراج میمهاور کهمرل مفاه

 کیننوسان دارد و هرچه مقدار سهجه به عندد  کیصفر تا  نیاست. شاخص کاپا ب
 (8831)محقر،  .رتبه دههدگان وجود دارد نیتوااو ب دهدیباشد، نشان م ترکینزد

 کیدر  یمفهوم اهیح کی لیمحاسبه شاخص کاپا، پژوهشگر کدها را ذ یبرا
 یشنده، تمنام انجناب یبهندسپس بدون اللاع از لبقه نموده است. یبهدمقوله لبقه

شده را اسمخراج یتا کدهااست، شده  قرار داده یخبره اقمصاد کی اریکدها در اخم
شنده  سنهیمقا گریکندیبنا  یبهدهر دو لبقه جیکهد و نما یبهدمیمقوله تقس کیدر 

شده و در جندول  انجاب  SPSS Statisticsاازاراست. محاسبات شاخص کاپا در نرب
 :شده است ارائه 8

 آزمون توافق میان پژوهشگر و یک خبره .8 جدول

 (Sigمعناداری برآوردی) bTبرآورد  انحراف معیار برآوردی مقدار 
 ...0. 701.7 0.19. 04.9. کاژای مورد توافق

    .4 تعداد موارد معتبر

 ازباشند. یم 10118ی صفر معادل بنا معهاداردر ساح  شده محاسبهمقدار شاخص 
باشنند، اننرض اسننمقلال کنندهای یم ترکوچننک 1011عنندد معهنناداری از  کننه آنجننا

 .شودمیمموسط ارزیابی  شده انجابی بهدلبقهاسمخراجی رد شده و میزان توااو 

 هاافتهی ارائهگام هفتم: 

لور کنه در شود. همانارائه می ویتحق یهااامهی بیگاب از روش اراترک نیدر آخر
 میاز مفناه کین هنر لینذ یاسنمخراج یشنده اسنت، کندها نشنان داده 1جدول 
سنپرده  یهنامقولنه از چالش کینچهد مفهنوب،  ای کیو مجموعه  شده یبهدلبقه
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 کین مالو هر یراوانا ر،یول زداده است. در جد لیانداز را تشکالحسهه پسقرض
موضنوع و سنرال  تیاهم ،یاراوان نیشده که ا نشان داده نیشیها از مقالات پمقوله
اسنت از آن اسنت کنه  یکرده و حناک انیاز پژوهشگران را ب کی هر یبررس مورد

الحسنهه سنپرده قرض یشهاسنبیدر آس یادینز اینکنم  اهمینتمقوله مربولنه از 
 انداز دارد.پس

 شدهیبندطبقههای جدول مقوله .2جدول 

 شدهبرخی از منابع بررسی فراوانی کد مفاهیم مقوله

 اقتصاد کلان یرشایتأثیر متغ اقتصادی
تورم، بازارشای 

موازی، سوداگرایی، 
 نرخ سود

91 

 ومازار )عرب، (.989، ینیام و ی)سماوات
، (9819، اینیدی)توح، (9897، یقبادیک
 ان،ی)موسو، (9895 ،یلی)سه، (9891، یی)موسا

، (9891، یچرخاب یغفور و ی)نظر، (9891
 و یعشری)اثن، (9895فرد،  یزدی)ا
 (9818، ی)عزت، (9899، یرمیسمییبابا

 کشیشبهه قرعه شرعی
کشی، شبهه، قرعه

 مشکلات شرعی
8 

، یلی)سه، (9897، یقبادیمازار و ک)عرب 
9895) 

 قانونی و
 نظارتی

 نرخ ذخیره قانونی یقانون رهیثابت بودن نرخ ذخ

99 

، این)محقق، (9855) اینیو شادو یجانیکم
9899) 

در  الحسنهقرض یشاصندوق
 بازار غیرمتشکل ژولی

صندوق، صندوق 
 الحسنهقرض

 و ی)ابونور، (9897، یقبادیک ومازار )عرب
 (.989، یآبادتازه یقاسم

 لاتیتسه یانتفاع صیتخص
 الحسنهقرض

انتفاعی، تسهیلات 
 سودآوری، درآمد

، (9898، یلیرجلی)م، (9897، انی)موسو
و  انی)موسو، (9897، یقبادیک ومازار )عرب

 (.981طبا، ی)بن ،(9818، نینشراه
 یشاصندوق یستأسعدم 

 یتجار یشاالحسنه بانکقرض
الحسنه، صندوق قرض

 ی تجاریشابانک
 (.981طبا، یبن)

نظارت دوگانه بر وجوه 
توسط بانک  الحسنهقرض

مرکزی و سازمان اقتصاد 
 اسلامی

نظارت، سازمان 
 اقتصاد اسلامی

 (9897، یقبادیک ومازار )عرب

 .9 مدیریت، عملیاتی یتیریضعف مد عملیاتی
، یلیسه)، (9855 ا،ین یو شادو یجانی)کم
 (9897، انی)موسو، (9899 ا،ین)محقق، (9895

 فرهنگی

 افتیشدف در افتتاح حساب با
 الحسنهقرض لاتیتسه

دریافت تسهیلات 
 الحسنهقرض

97 

 (9819، اینیدی)توح

شدف برنده  افتتاح حساب با
 کشیشدن در قرعه

کشی، برنده قرعه
 شدن، لاتاری

، یرمعزی)م، (9897، یقبادیک ومازار )عرب
 (9891، )موسویان، (9895 ،یلیسه)، (9894

تفاوت ماشوی حساب 
انداز با نهاد ژسالحسنه قرض

 بانک

نهاد انتفاعی، نهاد 
غیرانتفاعی، ماشیت 

بانک، فرشنگ، سنت 
الحسنه، قرض

 و ثوابی دوستنوع
 اخروی

، (9899، ییمولای)حشمت، (.989، ی)عزت
 وزاده )حسن، (9897، یقبادیک ومازار )عرب

(، 9818 ن،ینشو راه انی)موسو، (9898، یکاظم
، یمعدن و ینیحس، ی)لشکر، (9894 ان،ی)موسو

 و ی)روحان، (9899، یبینق انیبی)حب، (9814
 (9814باغ، قرهزادهیعل
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 نشان داده شده است: هامقوله، اراوانی نسبی کدهای هریک از 8در نمودار 

 هامقولهفراوانی نسبی  .8 نمودار

 

 ها در گروه كانونیبررسی یافته

الحسننهه سننپرده قرض یهنناچالش ییو شهاسننا یامهننابع کمابخانننه یپننس از بررسنن
 ،یو نانارت یحوزه، قنانون 1آن در  یبهدو دسمه بیروش اراترک ویانداز از لرپس

از مهنابع  شندهییشهاسا یهاو چالش هااامهی ،یو شرع یاتیعمل ،یاقمصاد ،یارههگ
شنده و بنر  عرضه یبه گروه کانون سههالححوزه قرض ییاجرا رانیو مصاحبه با مد

مربوط به آن بحنث و مداقنه لنازب صنورت  یهاها و حوزهاز چالش کی هر یرو
 کیننسننرال در  88در قالننب  شنندهیآورجمننع یهنناو مهمخننب چالش راتیپننذ

 حنوزه انمشنار نیننارات خبرگنان ا ااتیدر یو برا هیته کرتیل فینامه لپرسش
لازب بنه ذکنر اسنت  است. شدهلیتکمنااب بانکی نفر از خبرگان  83و توسط  اامهی

، بنه علنت 1«روش تحقینو در عملینات ننرب»پس از مشورت با چهد نفر از اساتید 
یع شده است، تعداد توزها در میان خبرگان حوزه علمی و اجرایی نامهایهکه پرسش

 یاسرالات به همنراه حنوزه شود.نامه کاای قلمداد میدههده به پرسشنفر پاسخ 83
 ریناست، به شرح ز اامهیبه آن اخمصاص بیروش اراترک ها درچالشاز  کیکه هر
 است:

Q8 .اننداز الحسنهه پسبنودن عقند قنرض در سنپرده قرض یکنیبه علت تمل
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یقانونی و ناارت ارههگی اقمصادی عملیاتی شرعی
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باننک،  یانمفناع تینماه نیچهگذار و بانک( و همسپرده نیب تی)وجود راباه مالک
امنر موجنب  نینگذار بنوده و ابانک ممفاوت از اهداف سنپرده یریگمقاصد سپرده

 نینا صیتخصن این فظگذاران در حبا اهداف سپرده ریبانک مغا یاسمیس ماتیتصم
 .(یاتیو عمل یارههگ ،یو ناارت ی)قانون شودمهابع می

Q1 .اقمصناد کلنان  یرهایانداز از ممغالحسهه پسسپرده قرض دیشد یریاثرپذ
حسنهه در القرض یگذارگذاران در سنپردهسنپرده زهینموجب کناهش انگ بیشمرکه 

مانهد نرخ تنورب، ننرخ ارز و... موجنب  یاقمصاد یرهایشود. نوسان ممغها میبانک
 .(ی)اقمصاد شودمی ههالحسگذاران قرضسپرده دیکاهش ارزش و قدرت خر

Q8.  عقد قرض و امکان برداشنت از حسناب سنپرده  اتیتوجه به خصوصبا
سنپرده در ننزد  نینا یهگینقند سکیر تیریانداز در هر زمان، مدالحسهه پسقرض
ها را بانک ،یهگینقد سکیر شیعلاوه بر اازا تواندیدشوار بوده که م اریها بسبانک

 )قانونی و ناارتی و عملیاتی(. قرار دهد زیشهرت ن سکیدر معرض ر

Q1 .لاتیتسنه اانتیهندف در عمده ااراد با ،یریپذسپرده یدر سازوکار اعل 
 نیامنر موجنب از بن نینکه ا کههدیح حساب ماقداب به اامما هدهیالحسهه در آقرض
 )عملیاتی و ارههگی(. شودالحسهه میقرض تیرامن ن

Q1 .چهنان باننک هنم ،یتجار یهاالحسهه بانکقرض یهاصهدوق یسدر تأس
در شنده کنه  الحسهه در نار گرامهعهوان خزانه وجوه قرض )شرکت مادر( بهیاصل

 تیریمند یالحسنهه در راسنمااسنمفاده از وجنوه قرض یعمل دست باننک را بنرا
 .)قانونی و ناارتی، عملیاتی( داردیخود باز نگه م یهگینقد سکیر

Q1 .یهناالحسنهه در بانکقرض یهاجداگاننه سنپرده یناارت سممیوجود س 
الحسنهه تحنت نانارت سنازمان قرض یهاو صنهدوق یتحت ناارت بانک مرکز

الحسنهه در از مهنابع قرض هنهیو به یاسمفاده حنداکثرمهجر به عدب  یاقمصاد اسلام
 )قانونی و ناارتی(. کشور شده است

Q1 .ییرتغ الحسهه و عدبسپرده قرض ینامهاسب برا یقانون رهیوجود نرخ ذخ 
 .)قانونی و ناارتی( اقمصاد کلان طیآن ممهاسب با شرا

Q1 .یهنابانکاننداز الحسنهه پسحسناب سنپرده قرض عدب ناارت بر مانده 
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و اقشار مموسنط  یمهدبهرهموجب عدب یالحسهه توسط بانک مرکزو قرض یتجار
 )قانونی و ناارتی، عملیاتی(. شودمهابع می نیجامعه از ا فضعی

Q3 .لیالحسهه به دلگذاری قرضدر سپرده یمردب به شبکه بانک یاعمماد ناکاا 
)قنانونی و نانارتی،  ..، عملکنرد نامهاسنب و. تیمانهد عدب شنفاا یوجود مشکلات

 عملیاتی(.

Q81 .یمبهن 8831مصوب خرداد سال  یدسمورالعمل بانک مرکز یعدب اجرا 
و ضعف در نانارت  یتجار یهاالحسهه توسط بانکقرض یهاصهدوق یسبر تأس

 )قانونی و ناارتی(. مصوبه نیا یساز یاتیمقاب نا ر در عمل تیو عدب جد

Q88 .اننداز و الحسهه پسکشی سپرده قرضشده در قرعهوجود شبهات مارح
 )شرعی و ارههگی(. مهابع زیدر تجه وهیش نینامهاسب ا یسازارههگ

 نامهروایی و پایایی پرسش

 یشنده و اعضنا عرضه یسرالات به گروه کانون نامه،پرسش ییاز روا هانیالم یبرا
 نیندر ایند کردنند. أیآن را ت ینیهسنمهد، روا یناران نااب بانکگروه که از صاحب

سنهجش  کینامه، از تکهپرسش یهاسرال یدرون یداریپا یمهاور بررس به و،یتحق
 یآلفنا بیکه با توجه بنه مقندار ضنر دیکرونباخ اسمفاده گرد یآلفا بیضر ییایپا

یند قنرار گرانت. أینامه مورد تپرسش نیا ییاپای بوده، 1٫111کرونباخ که معادل با 
 کینالذکر بوده و تنأثیر هراز سرالات اوق کیدامهه پاسخ خبرگان به هر ،8 جدول

الحسنهه سنپرده قرض یشهاسنبیمورد پرسش در سرالات را در آس یهااز شاخص
 قرار داده است. یبررس وردانداز مپس

 تعیین درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها بر اساس مقیاس لیکرت .9 جدول

9 1 8 4 7 
 زیادخیلی تأثیر زیاد تأثیر متوسط تأثیر کم تأثیر کمخیلی تأثیر

 نامهتحلیل پرسش

 یهنا از روش معادلنات سناخمارداده تحلیل و یهمهاور تجز حاضر به یدر ماالعه
دو روش وجنود  ،یها با اسمفاده از معادلات ساخمارداده لیبهره گرامه شد. در تحل
کناربرد  یاست، در موارد Lisrelو  Amos یاازارهابر نرب یدارد: روش اول که مبمه
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 -حالت نرمال داشنمه باشنهد. ج رهایممغ -حجم نمونه بالا باشد. ب -دارد که: الف
برخنوردار باشند. بنا  یشنمریب تیاهم یاز نسبت به مدل ساخمار یریگمدل اندازه
است و در  یمبمه رهایممغ انیم انسیکووار یروش بر ساخمارها نیا کهینتوجه به ا

شنده در نانر مشاهده یرهنایاز ممغ کینهنر  یرا بنرا ییاهناههگاب محاسبات خا
برخوردار است؛  1«حداقل مربعات جزئی»نسبت به روش  یدقت بالاتر از ،گیردیم

 یاسنت، در منواقع یمبمهن یانسیوار ی( که درواقع بر ساخمارهاplsاما روش دوب )
 یریگانندازهمدل  نسبت به یبوده و مدل ساخمار نییکاربرد دارد که حجم نمونه پا

حاکم بنر نموننه  طیبرخوردار باشد. با توجه به موارد اوق و شرا یبالاتر تیاز اهم
ماالعنه حاضنر  یبرا یکه مدل ساخمار یمیحاضر و اهم یو مدل مفروض ماالعه

مندل  یبررسن یاسمفاده شد. بنرا plsها از روش داده تحلیل و یهتجز یداشت، برا
در نانر داشنت:  دی، دو مورد را باSmart pls8اازار بماالعه با اسمفاده از نر یمفهوم

بنرازش مندل  یبررسن ی. بنرایو دوب، مندل سناخمار یریگنخست، مندل انندازه
اشنمراک توجنه  بیکرونباخ و ضنر یآلفا بیچون ضر یبیبه ضرا دیبا یریگاندازه

 زیناشمراک ن بیضر زانیو م 1/1کرونباخ بالاتر از  یآلفا زانیم که یصورت نمود. در
 یبرخوردار است. در بررسن یاز برازش مالوب یریگباشد، مدل اندازه 1/1بالاتر از 

1به مقدار  دیبا زین یمدل ساخمار
R مقندار از عندد  نینا کهیتوجه داشت؛ درصورت

 .برخوردار خواهد بود یماالعه از برازش مالوب یتر باشد، مدل ساخماربزرگ 8/1
   (8831 )مصلح و همکاران،

 Smartاانزار هنا بنه نربنامه، پنس از ورود دادهاعمبار پرسش یبررسمهاور  به

pls8حنوزه  منوردنار خنود یها برسنازهاز چالش کیهر  ی، با توجه به بار عامل(
اورننل  اریبا توجه به مع .قرار گرات یبررس ها مورداز آن کی، اعمبار هر مفهومی(

. برخنوردار هسنمهد یر مهاسنباز اعمبنا 1/1 یتر مسناوبزرگ یعامل یو لاکر، بارها
 (8318)اورنل و لاکر، 
الحسنهه بنر کنارکرد حسناب قنرض منرثری هاچالش، هریک از 1در جدول 

)که با علامت * نشان مشخص شده(، بار عاملی  انداز در قالب ارضیه پژوهشپس

                                                                                                                                 

9  . Partial least Square (PLS) 
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 و نمیجه ارزیابی آن مبهی بر پذیرش یا رد نشان داده شده است:

 الحسنهپذیری سپرده قرضگیری عوامل مؤثر بر آسیبی عاملی و نتیجهها، بارهافرضیه .4 جدول

 سؤالات
 نامهپرسش

 فرضیات و نتایج
 هاچالش

 فرشنگی عملیاتی قانونی و نظارتی شرعی اقتصادی

Q8 

 *  *   فرضیه
 -./.84  -./84.   یبار عامل

 رد  رد   نتیجه

Q2 
     * فرضیه

     ..../9 بار عاملی
     تائید نتیجه

Q9 
  * *   فرضیه

  ./51. ./4..   بار عاملی
  تایید تایید   نتیجه

Q4 
 *   *  فرضیه

 ./915   ./911  بار عاملی
 تائید   تائید  نتیجه

Q5 

  * *   فرضیه
  ./578 ./51.   بار عاملی

  تائید تایید   نتیجه

Q6 

   *   فرضیه
   ./79.   بار عاملی

   تایید   نتیجه

Q7 

   *   فرضیه
   ./.79   بار عاملی

   تایید   نتیجه

Q1 

  * *   فرضیه
  ./41. ./.4.   بار عاملی

  تایید تایید   نتیجه

Q3 

  * *   فرضیه
  ./59. ./.9.   بار عاملی

  تایید تایید   نتیجه

Q82 

   *   فرضیه
   ./5.9   بار عاملی

   تائید   نتیجه

Q88 

 *   *  فرضیه
 ./9.9   ./919  بار عاملی

 تائید   تائید  نتیجه

دههده بارهنای عناملی بنه همنراه که نشنان smart-plsاازار خروجی نرب 1در شکل 
 ن ممغیرهای پههان است، آمده است:ضرایب مسیر بی
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 ضرایب مسیر متغیرهای پنهان و بارهای عاملی متغیرهای آشکار .5 شکل

 

 كیفیت مدل

شود، ضنریب تعینین بنرای هنر کیفیت مدل با اسمفاده از ضریب تعیین بررسی می
های موجنود آن ممغینر پههنان دهد که چهد درصد از واریانسممغیر پههان نشان می

 (8831ارد، )سبحانی .قابل تبیین است

 ضریب تعیین متغیرهای پنهان. 5جدول 

 R Square پذیریهای آسیبمقوله
 ./199 شرعی

 ./118 عملیاتی

 ./15. فرهنگی

 ./8.. قانونی و نظارتی

1، دو مقوله شرعی و عملیاتی بیشمرین میزان از ضریب 1با توجه به جدول 
R  را به

 اند.خود اخمصاص داده

 بررسی پایایی و روایی متغیرهای پنهان

شده و نمایج آن بنه در این بخش محاسبات مربوط به روایی و پایا بودن مدل انجاب



 8931پاییز  ♦ سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ راهبرد اقتصادی     11

 :است 1شرح جدول 

 پایایی و روایی متغیرهای پنهان .6جدول 

 8پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ 
متوسط واریانس 

 1شدهاستخراج
 9 9 9 یاقتصاد

 ./99. ./99 ./789 شرعی

 ./455 ./594 ./87. عملیاتی

 ./494 ./71 ./91. فرهنگی

 ./.81 ./547 ./7.. قانونی و نظارتی

دهند. آلفای کرونباخ ضریبی است که سازگاری درونی ممغیرهای پههان را نشان می
دههده مینزان همبسنمگی بنین ممغینر پههنان سازگاری درونی یک ممغیر پههان نشان

نینز  (CR)یبیترک ییایپاباشد. شاخص مربوله و ممغیرهای آشکار مربوط به آن می
دهند و تفناوت آن بنا آلفنای کرونبناخ آن میزان پایایی هر ممغیر پههان را نشان می

یت مساوی در محاسنبات وارد اهم با هاشاخصاست که در آلفای کرونباخ تمامی 
شوند ولی در شاخص دوب هر شاخص با بار عاملی بیشمر اهمیت بیشمری پیندا یم
 تنر از آلفنای کرونبناخ دانسنتیمهاقتر و یقنورا کهد. بهابراین این شناخص یم

هنای بار عناملی شناخص پاینایی ترکیبنی مقولنه که آنجا از (8831)سبحانی ارد، .
گنواه از پاینایی  اسنت 1/1اقمصادی، شرعی، عملیاتی و قانونی و ناارتی بنیش از 

 ( است.هاسازهمهاسب ممغیرهای پههان)
گرا، میانگین وارینانس بنه اشنمراک گذاشنمه هنر مهاور از شاخص روایی هم

. هرچنه مینزان اینن مینانگین اسنتممغیر پههان با ممغیرهای آشکار مربوط به خود 
 قننوت بیشننمری در تبیننین تغییننرات مننوردناربیشننمر باشنند، یعهننی ممغیننر پههننان 

بنرای  شندهگفمههای( ممغیرهای آشکار خود داشمه است. به همان دلینل )واریانس
 1/1ین، شرط مهاسب بودن این شاخص بنرای هنر ممغینر پههنان بالنای ضریب تعی

با توجه به اللاعنات  (8831)سبحانی ارد،  .باشدبودن این برای هر ممغیر پههان می
های اقمصادی و شنرعی، حند کفاینت جدول اوق، مقادیر این شاخص برای مقوله

                                                                                                                                 

9  . Composite Reliability 

1  . Average Variance Constructs (AVE) 
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 لازب را برآورده ساخمه است.

 بررسی برازش و درستی مدل

آن است که مدل چه میزان از ارضیاتی کنه در منورد  plsاز برازش مدل در  مهاور
خاای جنذر »ین شاخص در این بخش ترمهمبیهی کهد. یشپممغیر وابسمه را داشمه 

ی هنادادهبنا  شنده سناخمه. این شاخص تفاوت بین مندل است 1«میانگین مربعات
باشند بنرازش قابنل  11/1دهد. اگر مقدار این شاخص بنیش از تجربی را نشان می

شود. مقندار یمباشد برازش خوب اسمهباط  8/1گیری شده و اگر بالای قبولی نمیجه
 .استبوده که بیانگر برازش خوب مدل  188/1این شاخص در پژوهش برابر با 

 قابلیت تعمیم مدل

ی هاحوزههای تحقیو را تعمیم داد و از درسمی ارتبالات بین برای آنکه بموان یاامه
گذارند، المیهان حاصل کرد، از یماملی که بر نرخ سود سپرده بانکی تأثیر مهفی عو

درصنند  31در سنناح المیهننان  pls-smartااننزار در نرب 2«بننوت اسننمرپیهگ»آزمننون 
 :است 1جدول اسمفاده کرده که نمایج آن به شرح 

 نتیجه ارزیابی فرضیات پژوهش. 7جدول 

 Original فرضیات
Sample 

میانگین 
 نمونه

انحراف 
 معیار

 پذیرش t P Valuesآماره 

 عملیاتی <--اقتصادی 
.48/.- -./..47 ./...7 

./...
7 

 رد ..7./.

 فرهنگی <--اقتصادی 
899/. ./.155 ./.995 

9/...
1 

 رد .1../.

 رد 959./. 87./9 .99./. 188./. ./17 قانونی و نظارتی <--اقتصادی 

 شرعی <--عملیاتی
..7/. ./...9 ./.917 

./..1
. 

 رد 151./.

 شرعی <--فرهنگی 
19./. ./.114 ./..88 

11/.4
19 

 تائید .

 رد 111./. 1../. 9../. 99../.- -./5.. عملیاتی <--فرهنگی 

 شرعی <--قانونی و نظارتی
./...1 -./...8 ./.189 

./..8
5 

 رد 15./.

 تائید .99041 0.78. 0151. 0158. عملیاتی <--قانونی و نظارتی

                                                                                                                                 

9  . root-mean-square (RMS) 

1  . Bootstrapping 
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 Original فرضیات
Sample 

میانگین 
 نمونه

انحراف 
 معیار

 پذیرش t P Valuesآماره 

5 

 کنه آنجنا ازدهند. را برای هریک از مسنیرها نشنان می tمقادیر  T statisticsسمون 
 -31/8+ و 31/8که اینن مقندار بنین  یصورت دردرصد است و  31یهان المساح 

یرش واقع نخواهد گرات. این پنذیرش پذ موردباشد، راباه بین آن دو ممغیر پههان 
. در اینن سنمون اگنر عنددی قراردادی بررس موردنیز  P-Valueتوان از سمون یمرا 

ارد، )سبحانی .یرش قرار نخواهد گراتپذ مورددرصد باشد راباه مربوله  1بالای 
8831) 

 های پیشنهادیراهکار

ی و اکمابخاننهاز مهنابع  انندازپسالحسنهه ی سنپرده قرضهاچالش یپس از احصا
نامه و نارسنهجی از خبرگنان و ین انمشار پرسنشچههمو  نارانصاحبمصاحبه با 

ی هامقولنههای نا ر به هریک از راهکار ی برحسب نار آنان، ایهک به ارائهبهدرتبه
الحسنهه پنس از دریاانت هنای سنپرده قرضشده در راسمای راع چنالشییشهاسا

 پردازیم.یمنارات گروه کانونی 
 با توجه به اسمفمائات از مراجنع عاناب تقلیند  ی حوزه اقتصادی:هاراهکار

الحسنهه و امکنان اانزایش مبلنس در راسمای حفنظ ارزش قندرت خریند در قرض
بازپرداخمی با لحا  کردن ممغیرهایی مانهد تورب، پاسنخ اکثنر مراجنع عندب جنواز 

( البمه به 8811موسویان، ) .باشدیمی از جهت پیدایش ربای قرضی امحاسبهچهین 
خود ارزش مصنرای یخودبنهکه  جهت آن ازاعمباری شاهرودی پولاشمیعقیده ه

ای و توان خرید آن رود، ویژگی ارزش مبادلهیمسمد به کار  و ندارد و اقط در داد
آید. معهنای دیگنر سنخن یمچون صفت حقیقی به شمار در نگاه عرف و عقلا هم

و نه چینز  هاستآنخرید  قدرت اندازه بهها درست ایهکه ارزش و مالیت این برگه
 بنهتوان گفت اازایش مبلس بازپرداخت قنرض اگنر یمپس  ،(8811دیگر )توسلی، 

ی، برای راع نمودن کل لور بهجبران کاهش ارزش پول باشد، اشکالی ندارد.  اندازه
و پرهینز از ربنای  انندازپسالحسنهه چالش تضعیف قدرت خرید در سپرده قرض

گنردد. باننک، یمالحسنهه پیشنههاد ینل عقند قرضقرضی، تعرینف سنپرده للنا ذ
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الحسهه پذیرامه و سپرده قرض یا قرض عهوان بهمسکوکات للا موجود در بازار را 
الحسنهه، های لازب، آن را به ممقاضیان در قالب عقد قرضیاعمبارسهجپس از انجاب 

 دهد. گیرنده سکه، در پایان مدت تسهیلات مو ف است، عنین سنکهیمتسهیلات 
و مالک  گذارسپردهکرده و به بانک بازگرداند. در این سپرده، هدف  یهتهرا از بازار 

دهی با نینت اولیه سکه، دریاات خدماتی مانهد حفظ امهیت دارایی خود و یا قرض
کههنده سنکه، عنین یااتدربه ایهکه تسهیلات گیرنده یا  با توجه. استنه اهاخیرخو

بازار تغییر  نوساناتسکه را در سررسید به بانک بازگردانده و قیمت سکه همراه با 
کنه در  یااضنااه) و ربای معاملی شدهحفظکرده است، ارزش پول در قیمت سکه 

( پنیش شنودمی ااتیدر یقبل طیشرا شیبا پ یو وزن یلیمثل هم ک یمبادله دو کالا
 نخواهد آمد.

توان مهحصر به سکه و تحویل ایزیکنی آن ندانسنت و یمرا  راهکار ینالبمه ا
، در قنرارداد خنود بنا گذارسنپردهصورت که  ینبدآن را تا حد زیادی توسعه داد. 

ی، بنه قیمنت روز، للنا گذارسنپردهبانک، به بانک وکالت داده تا معادل وجه نقد 
زمان که قصد برداشت  خریداری کرده و آن را به خود )بانک( قرض دهد و در هر

از حساب خود را داشت، حجم للنای معنادل مبلنس درخواسنمی)میزان برداشنت( 
را با توجه به قیمت روز للا، محاسبه و سپس آن میزان للا را از سپرده  گذارسپرده

للا نزد بانک کسر و معادل ریالی آن را )پس از اروش وکالمی به خود یا سنایرین( 
، در صنورت اانزایش راهکنار نماید. بدیهی اسنت در ایننپرداخت  گذارسپردهبه 

به میزان کل مبلس ریالی ابمدایی تحویلی به بانک را  گذارسپردهقیمت للا، حمی اگر 
الحسهه او نزد بانک بسمه نشنده و تسنویه نیز برداشت کهد، حساب قرض یا قرض

 ریماننده از حجنم للنای خریندایباقکامل سپرده مذکور مسملزب تحوینل بخنش 
 درواقع، راهکار باشد. زیرا که در اینیم، شدهداده)وکالمی(  )وکالمی( شده و قرض

بایست همان حجم للا را کامنل دریاانت یمبه بانک للا قرض داده و  گذارسپرده
از بانک و بسمه شدن حساب قنرض ینا  گذارسپردهنماید و این مبهای تسویه للب 

توانند در تسنهیلات دهنی بنه یم. این روش را باننک استالحسهه نزد بانک قرض
 یرد.کار گه بممقاضیان نیز 
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 هنایی کنه در اینن بخنش مانرح راهکار ی قااووو    وااار: :هاراهکار
های موجود در ییزداابهاببر اصلاح قانون در راسمای راع نقایص و  بیشمر، شودمی

یینر آن در تغ عندبه قنانونی و یهه ثابت بودن نرخ ذخیرزم دراین زمیهه دلالت دارد. 
گنردد، باننک مرکنزی بنا ارائنه یمشرایط تورب، رکود و رونو اقمصنادی، پیشنههاد 

بایست در شورای پنول و اعمبنار بنه تصنویب برسند، اینن یمی شهاور که اضاباه
را در مندیریت ریسنک نقندیهگی اینن  هنابانککاسمی را جبران کرده و وضنعیت 

 در اازایش تسهیلات دهی، بهبود بخشد. سپرده و اازایش قدرت آنان

 الحسنهه بنازاری قرضهاصنهدوقی قانونی از قبیل عدب نانارت بنر هاچالش
الحسنهه ینا وجنود انحصنار در اعانای غیرممشکل، تخصیص انمفاعی وجوه قرض

یس صننهدوق تأسننالحسننهه بننه کارکهننان شننبکه بننانکی و عنندب تسننهیلات قرض
مواردی است که قنانون دچنار نقصنان ینا  ازجملهی تجاری، هابانکالحسهه قرض

ربنط منورد اصنلاح قنرار یذبه تجارب موجود در نهناد  با توجهابهاب بوده و باید 
الحسهه از بانکداری تجاری را جداسازی بانکداری قرض راهکار توانیمگیرد. مثلاً 

 بررسی کرد.
 نینز  شده در این حنوزهییشهاسای هاچالشبرخی از  ی عملیا: :هاراهکار
ی مخنالف چنالش موجنود را در پنی راهکنار ی قانونی و نانارتی،هاچالشمانهد 

توان به عندب آشنهایی یمن اشاره نشده، ه آهایی که بچالش ازجملهخواهد داشت، 
الحسهه در بخش تجهیز و تخصیص اشناره کارکهان نااب بانکی با قراردادهای قرض

ینی کارکهنان اازادانشتوانهد برای یم هابانکی آموزشی که هاکارگاهکرد. برگزاری 
های کلیدی خواهد بود که پیشنههاد راهکار ازجملهخود در این زمیهه برگزار کههد، 

 گردد.یم

گننذاری، تعریننف دیگننر عملینناتی بننرای تشننویو مننردب بننه سننپرده راهکننار
الحسهه ناناب بنانکی اسنت. باننک مرکنزی ی در بخش قرضوربهرهی هاشاخص

ناناب  عملکنردی و وربهنرهبایسنت، شناخص یمگذار بازار پنول یاستس عهوانبه
کهند یمالحسهه را با توجه به اهداای که در این زمیهنه دنبنال بانکی در حوزه قرض

ی شنوند و بهندرتبهشنده، یلراحشاخص  بر اساسی کشور هابانکتدوین نماید، 
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ا جریمه و بنه منردب یی که دچار کاسمی بوده رهابانکی مواو را تشویو و هابانک
 معرای نماید.
، آن اسنت شنودمیی این حوزه مارح هاچالشهایی که برای راهکار از دیگر

ی هنابانکالحسهه در مقایسه بنا ی قرضهابانکبه عملکرد نسبماً مواو  با توجهکه 
الحسهه در کل کشور بنه الحسهه، مدیریت وجوه قرضتجاری در اداره وجوه قرض

نقنش  اقنطی تجناری سنپرده پنذیر هابانکسهه واگذارشده و الحی قرضهابانک
داشمه و مجراینی بنرای هندایت وجنوه  بر عهدهالحسهه را ی قرضهابانکعاملیت 
رسد، با مندیریت الحسهه باشهد. به نار میی قرضهابانکالحسهه از مردب به قرض

اعممناد ، بسیاری از مشنکلات مرتفنع شنده و هابانکمممرکز این وجوه توسط این 
 مردب به این نهاد احیا خواهد شد.

 ی هناچالشاینن مانرح شند،  از یشپکه  گونههمان ی فرهنگ :هاراهکار
اند، دسنمه اول بنه منواردی اشناره شده یمتقس دسمه دوارههگی در این پژوهش به 

الحسنهه بنوده و بنه تحقنو ی قرضگذارسنپردهدارد که وابسمه به اهداف اانراد از 
های اینن سناح راهکار کهد. بخشی ازیمالحسهه از جانب وی توجه ارههگ قرض

را باید در نااب آموزشنی کشنور و تعلنیم اانراد در جهنت آشنهایی بنا  هاچالشاز 
ی عملیاتی هاراهالحسهه و ثمرات اخروی آن دنبال کرد و بخشی را از اهداف قرض

برننده  هندف با اندازپسالحسهه ت. اامماح حساب سپرده قرضو قانونی به کار بس
ی یا دریاات تسهیلات، ناشی از تصمیمات اجرایی مدیران بنانکی کشقرعهشدن در 

 وسنوسمتالحسهه، مردب را بنه اینن بوده که با شیوه مدیریت خود در بخش قرض
 .انددادهالحسهه را به موارد مذکور تهزل هدایت کرده و ارههگ قرض

ی ارههگنی کنه ناشنی از عندب سنهخیت مناهوی نهناد هاچالشساح دوب از 
هنایی را بنه دنبنال راهکار یک بهگاه انمفاعی اسنت، عهوان بهالحسهه با بانک قرض

از  ینرغ بهو ساخمارهای جدیدی  شدهمارحخواهد داشت که خارج از نااب بانکی 
 صنورت هر درکهد. یماد شبکه بانکی را برای مدیریت این نهاد خیرخواهانه پیشهه

، باید پذیرات که حداکثر کارایی شنبکه بنانکی هاچالشکردن این  تررنگکمبرای 
الحسنهه، زینرا در این راسما، کمک به تسهیل مبادلات مبمهی بر قرض بوده، نه قرض
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تنوان از آن مهفنک نمنود و نهناد انمفناعی، در تحقنو ینمماهیت انمفاعی باننک را 
الحسهه، بنه خیرخواهانه عاجز است. برای مدیریت وجوه قرضاهداف غیرمادی و 

رسد بهمرین نهادهایی که قرابت ارههگنی بنا ماهینت اینن عقند را دارنند، یمنار 
ی خانوادگی، سازمانی و محلی هسنمهد کنه هاصهدوقساخمارهای غیررسمی مانهد 

داره در صنهدوق ا کههدگانمشنارکتو  گذارانسپردهتوسط معممدین و برگزیدگان 
که در ممن نیز اشاره شد، عدب وجنود سنازوکارهای اعنال  لورهمان. البمه شودمی

ی قانونی و ناارتی بنوده هاچالش، از دیگر هاصهدوقبرای مدیریت و ناارت این 
 .استکه بازار پول با آن درگیر 

 ی سنپرده کشنقرعهچنالش شنرعی برگنزاری  با توجه ی شرع :هاراهکار
 ی،کشنقرعهو عدب اجمناع اقهنا بنر جنواز شنرعی جنوایز  اندازپسالحسهه قرض
 بنه گذارسنپرده، انعقاد عقد وکالنت بنین شودمیی که در این زمیهه مارح راهکار
. بنا اسنمقرار عقند اسنتوکینل وی در قنرض دهنی  عهوانبهموکل و بانک  عهوان

ده قنرض زینا عهنوان به برخیی که کشقرعهوکالت، شبهه عدب شرعی بودن جوایز 
، زیرا در الگوی جدید، بانک در مقاب قرض گیرنده شودمی، برلرف شودمیمارح 

را  گذارانسنپردهنبوده و پرداخت جوایز از جانب وی شبهه پرداخت ربا به جمینع 
 نخواهد داشت.
ن توجه نشده؛ بحث مشروط کنردن اعانای واب ه آهایی که تاکهون باز چالش

قنرض  شنرط بنهلحسهه است که مصداق قرض ابه داشمن سپرده در حساب قرض
، شنودمیی که در این مورد پیشههاد راهکار باشد.یمبوده و لبو نار اکثر اقها ربا 

. باید مبهای اعانای واب بنه ممقاضنیان استحذف این شرط برای اعاای تسهیلات 
الحسنهه، الحسهه بنه تسنهیلات قرضنیاز آنان بوده و تا اخمصاص همه مهابع قرض

 اعاای واب صورت گیرد.
انند؛ اینن اسنت کنه، ن اشاره نداشنمهه آی قبلی بهاپژوهشچالش دیگری که 

الحسننهه کننه بننه اعاننای واب قرض هننابانکالحسننهه و برخننی ی قرضهاصننهدوق
کنارمزد تسنهیلات دریاانت  عهوانبنههای خود درصدی را یهههزپردازند، بابت یم

های یهنههزراین و به میزانی باشد که اقنط توااقی میان ل صورتبهکههد که اگر می
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الحسهه را پوشش دهد، لبو نار اکثر مراجع، جاری نهاد اعااکههده تسهیلات قرض
ی دریاات سنود واب، جابهها مشکلی ندارد ولی مشکل ایهجاست که برخی از بانک

 الحسنهه را ازی قرضهاسپردهدههد یا جوایز یمکارمزد اعاای تسهیلات را اازایش 
 کههند کنه اینن کنار جنایز نیسنت.یمین تنأمالحسنهه محل کارمزد تسهیلات قرض

؛ ایهکه نرخ کارمزد یکسانی برای همنه شودمیی که برای این چالش مارح راهکار
کههند تعینین یمالحسنهه اقنداب یی که در سیسمم بانکی به اعانای واب قرضهابانک
تنوان از یمالحسهه رده قرضین به علت اصالت نیت خیرخواهانه در سپچههمشود. 

الحسنهه را هنای نهادهنای قرضگذاران درخواست کنرد تنا هزیهنهبرخی از سپرده
 جبران کههد.

در اینن بخنش، راانع تمنامی  شندهمارحهنای راهکار اگرچه ممکنن اسنت،
الحسهه نباشد، اما بنا تندقیو منوارد منذکور کنه ی موجود در حوزه قرضهاچالش

توان عمده یمیی و اندیشمهدان اقمصاد اسلامی است، حاصل همفکری مدیران اجرا
در نااب بانکی را مرتفنع کنرده و کنارایی را  اندازپسالحسهه مشکلات سپرده قرض

 در این حساب اازایش داد.

 یریگجهینت

با اسمفاده از روش اراترکینب، مهنابع بر آن شده است که  یدر پژوهش حاضر، سع
ی حسنناب سننپرده هنناچالشی در راسننمای شهاسننایی ابعنناد مخملننف اکمابخانننه

 یحناک بینروش اراترک یهااامهی قرار گیرد و ماالعه مورد اندازپسالحسهه قرض
 تینها و در یاتیعمل ،یاقمصاد ،یارههگ ،یو ناارت یقانون یهااز آن بود که چالش

حسناب  یشهاسبیبوده که در آس ییهاحوزه نیترمهم بیبه ترت یشرع یهاچالش
حنوزه قرارگرامنه اسنت. در گناب  نیتوجه پژوهشگران ا الحسهه موردسپرده قرض

 یهااامهی د،یجد یهاچالش ییو شهاسا یبعد، پس از مصاحبه با خبرگان نااب بانک
بحنث و  منورد یو مصاحبه با خبرگان در گنروه کنانون بیروش اراترکحاصل از 

گنزاره، توسنط  88در قالب  شدهییشهاسا یهاالشماالعه قرار گرات و مهمخب چ
 .  قرار گرات یابیناران بازار پول مورد ارزخبرگان و صاحب

یهنه نیناز هزکماعالان اقمصادی در کممرین زمان به ساح بالایی از مهابع منالی 
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سناح تقاضنای مشنمریان منانعی بنرای  بالا بودنو  هابانکدارند ولی کمبود مهابع 
-نمیجنه کناهش سنرمایه از اعالان اقمصادی شده است و درنی ین تسهیلات موردتأم

های اقمصادی، کاهش نرخ رشند اقمصنادی و تضنعیف یتاعالگذاری، عدب تسهیل 
 الحسنههقرضدهنی گذاری و تسهیلاتتولید و اشمغال رخ داده است. توسعه سپرده

ت آحناد ی مهابع مالی ارزان برای تولیدکههدگان، اازایش مشارکسازاعالتواند با یم
های اقمصادی، تقویت عوامنل تولیند و اخمصناص سنهم عادلاننه یتاعالجامعه در 

وری در اضای واقعنی اقمصناد یت مهجر به بهبود بهرهنها درعامل سرمایه در تولید 
ی شنود. اینن پنژوهش سنعی خنود را در احصنای اقمصاد مقاوممشده و بسمرساز 

چهان نموده ولی هم اندازپسالحسهه ی سپرده قرضهاچالشحداکثری مشکلات و 
بایست با رصد و شهاسایی دقیو این موارد در بنازار یمپژوهشگران اقمصاد اسلامی 

هنای ممهنا ر را در تحقیقنات خنود راهکار پول، نسبت به آن واکهش نشنان داده و
 بنهپیشههاد کههد و نهادهای ناارتی مانهد بانک مرکزی و سنازمان اقمصناد اسنلامی 

بایسنت تلناش خنود را در راسنمای یمالحسنهه، ن اصلی بخنش قرضممولیا عهوان
 یرند.گ کار بهی این حوزه هاپژوهشی سازیاتیعمل
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