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هم راه یافت ههای روش فراترکی ب ،در گ روه ک انونی موردبح ق ق رار گرفتن د ،س پس
چالشهای منتخب جمعآوریشده از منابع و مصاحبه با خبرگ ان ،در قال ب پرس شنامه
طیف لیک رت طراح ی گردی ده ت ا اهمی ت ه ر ی ک از آنه ا از منظ ر خبرگ ان ح وزه
قرضالحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد .در نهایت  11شاخصی که در پرسشنامه از خبرگان
مورد سؤال واق ع ش ده ب ود ،ب ا اس تفاده از روش ح داقل مربع ات جز ی  )PLSم ورد
اعتبارسنجی و رواب بین آنها مورد آزمون ق رار گرف ت و اعتب ار هری ک از چالشه ای
سپرده قرضالحسنه پسانداز به عنوان بخش تجهیز نه اد قرضالحس نه در نظ ام ب انکی
مشخص گردید.

واژههای كلیددی :قرض الحس نه ،فراترکی ب ،روش ح داقل مربع ات جز ی ،بانک داری
اسلامی ،اقتصاد مقاومتی
طبقهبندی A11 ،G11 ،Z11 :JEL

مقدمه
از نقاط تمایز قانون بانکداری بدون ربا نسبت به قوانین قبلی پولی داخلی و قوانین
بانکی در سایر کشورهای اسلامی ،توجه به بحث قرضالحسنهه در ناناب بنانکی و
تعریف سپرده و تسهیلات قرضالحسهه در سیسنممی کنه پنیش از اینن بنه عهنوان
توزیعکههده ربا در جامعه شهاخمه میشد ،بود .تعریف سپرده و تسهیلات مبمهنی بنر
عقنند قرضالحسننهه نننه تههننا از جهبننههای اقمصننادی ،آثننار و برکننات اراوانننی
علیالخصوص برای اقشار ضعیف جامعه در پی داشت ،بلکه گامی در جهت تغییر
ماهیت نااب بانکی از یک شبکه مادیگرای اقط مهفعتمحور بنه سیسنممی کنه از
قدرت تجهیز و تخصیص آن در راسمای اهداف اخنروی اسنمفاده گنردد ،بنود .بنه
عبارت دیگر ،با اسمقرار نااب قرضالحسهه در بسمر شبکه بانکی کشنور ،علناوه بنر
تأمین نیازهای مصرای مردب و تقویت قندرت اقمصنادی آنهنا ،اینن امکنان بنرای
سپردهگذاران قرضالحسهه نیز پدید آمد که تهدید مشنکلات شنرعی پیشنین ناناب
بانکی به یک مزیت مبدل گشنمه و اعانای واب قرضالحسنهه در راسنمای اهنداف
اخروی قرار گیرد.
در نااب مالی اسلامی ،برای پاسخگویی به سه دسمه ممقاضی بنه وجنوه ،یعهنی
ممقاضیان ناتوان در بازپرداخت ،ممقاضیان قادر به بازپرداخنت و ممقاضنیان در پنی
کسب سود ،به ترتیب سه قالب مخملف صندقات ،قرضالحسنهه و عقنود در نانر
گرامه شده است .یکی از مهمترین تفاوتهای نااب منالی اسنلاب بنا ناناب سنهمی و
رایج ،به رسمیت شهاخمن انگیزههای معهوی در کهار پذیرش انگیزههای سنودللبانه
است .درواقع ،ارههگ غهی اسلامی با برانگیخمن انگیزههای معهوی ،درصدد تهانیم
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رامارهای اقمصادی در جهت رانع نیازهنای اقمصنادی و اجممناعی اسنت .در اینن
صورت ،کسب سود مادی مجاز و قابل احمراب است ،امنا تههنا انگینزه اعالیتهنای
مالی نیست .همچهین ویژگی دیگر نااب مالی اسلامی ،همراهی بازارهنای پنولی بنا
بازارهای حقیقی است .بر اساس این اصل ،گردش پول در جامعنه بایند همنراه بنا
جریان تولید کالاها و خدمات باشد تا اقمصاد با مازاد یا کمبنود نقندیهگی ،گنردش
صوری کالاها و خدمات و یا بیتحرکی مواجه نشود .با توجه به دو اصل پنذیرش
انگیزههای معهوی و همراهی بازار پولی و حقیقی در نااب مالی اسنلاب ،میبایسنت
به تبیین جایگاه قرضالحسهه در آن پرداخت .با توجه به تأکیندهای وارد شنده در
اسننلاب دربنناره قرضالحسننهه و تأکیند بننر انگیزههننای خیرخواهانننه در آن ،تننرویج
قرضالحسهه در نااب مالی اسلاب ،از لرانی موجنب تحقنو و اعملنای معهوینت در
ساح جامعه است و از لرف دیگر ،قرضالحسهه به مهزلنه راهکناری اسنلامی ،بنه
دسمهای از نیازهای اارادی که به وجوه مالی احمیاج دارند پاسخ میدهد( .محقونیا،
)8811
اگرچه آنچه انمانار منردب و مندنار قانونگنذار در ههگناب تعرینف خندمات
قرضالحسهه در نااب بانکی مواردی مانهد تأمین مالی خرد ،کاهش اخملاف لبقاتی،
اازایش قدرت اقمصادی اقشار ضعیف و مموسنط منردب ،وابدهنی قرضالحسنهه و
امثالهم بود ،اما با گذشت بیش از چهار دهه از اجرای قانون بانکنداری بندون ربنا،
این بخش از قانون مصون از نقصانهای اجرایی و حقوقی نبنوده و بنا چالشهنای
اراوانی همراه بوده است.
بهبود ارایهد سپردهگذاری و تسهیلات دهی مبمهی بر عقد قرضالحسنهه مهجنر
به اازایش سرمایه که از عوامل اصلی تولید است ،شده و از این لریو سبب بهبنود
ساح اشمغال و تولید میگردد .از این مهار ،قرضالحسنهه در نهاینت میتوانند بنا
بهبود اضای واقعی اقمصاد ،زمیهه اجرای سیاستهای اقمصاد مقاوممی را مهیا کهد.
ساماندهی ماالب در این مقاله به این صورت انجاب پذیرامه است که ابمدا بنا
اسمفاده از روش اراترکیب ،مهابع کمابخانهای مورد ماالعه قرار گرامه و چالشهنای
سپرده قرضالحسهه پسانداز از آنهنا احصنا شنده ،سنپس از لرینو مصناحبه بنا
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صاحبناران ،سایر چالشهای موجود در این سپرده شهاسایی و مجموع یاامنههای
حاصل از مهنابع کمابخاننهای و مصناحبه ،بنه گنروه کنانونی عرضنه شنده اسنت.
چالشهای مهمخب ،در قالب پرسشنامه لینف لیکنرت بنه خبرگنان ناناب بنانکی
عرضه شده تا اعمبار هریک از چالشها تعینین و در نهاینت پرسنشنامه تحلینل و
چالشهای تأیید شده مشخص شود.
پیشینه تحقیق
نهاد قرضالحسهه ،ازجمله حوزههایی است که پژوهشگران در رشنمههای مخملنف
علوب انسانی به آن توجه داشمه و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .رویکنرد
پژوهشگران در حوزه قرضالحسهه را میتوان به چهد گروه تقسیم کرد .گروه اول،
به ثمرات و برکات معهوی نشر سهت قرضالحسهه در جامعنه و ملاحانات اقهنی
موجود در آن اشارهکردهاند .مقدب و همکاران ( )8831در مقالهای با عهوان «الگنوی
بازار قرضالحسهه بر اساس تحلیل محموای آیات قرآن» به این نمیجه رسیدهاند کنه
در الگوی قرضالحسهه ،در لرف عرضه ،با تقویت انگیزههای اخنروی ،مسنلمانان
به دادن قرض ترغیب میشوند .هادوینیا ( )8811در مقالهی «اوراق قرضالحسهه»
با اسمفاده از اقه امامیه و با هدف تقویت نهاد قرضالحسهه و گسمرش ارههنگ آن
در جوامع اسلامی بنه لراحنی اوراق بهنادار وینژهای بنه نناب اوراق قرضالحسنهه
میپردازد؛ این اوراق بر اساس قنرارداد قنرض بندون بهنره مهمشنر میشنود و بنه
موجب آن ،ناشر اوراق به میزان ارزش اسنمی آنهنا بنه دارنندگان اوراق بندهکار
است و بایسمی در سررسید معین یا عهدالماالبه به آنان بپردازد.
گروه دوب ،به آثار اقمصادی مالوب قرضالحسهه در نااب اقمصنادی جامعنه و
کمک به حل مشکلات اقشار مموسط و ضعیف جامعنه اشناره منیکههند .پهناهی و
نصیبپرست ( )8831لی پژوهشی با عهنوان «عوامنل منرثر بنر توزینع درآمند در
اسمانهای ایران با تأکید بر قرضالحسهه» نمایج حاصل از روش میانگینگیری مندل
بیزیهی نشان میدهد که سپردهگذاری قرضالحسهه لی دوره مزبور راباه مهفنی بنا
ضریب جیهی داشمه و موجب بهبود توزیع درآمد در ایران شده است.
گروه سوب ،بنه آسیبشهاسنی قرضالحسنهه در بنازار پنول اینران پرداخمنه و
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راهکارهایی را برای حنل مشنکلات موجنود و ارتقنای جایگناه قرضالحسنهه در
تعاملات اقمصادی مردب پیشههاد کردهاند .اثهیعشری و بابناییسنمیرمی ( )8811در
پژوهشی با عهوان «برآورد تابع تقاضای پول در سپردههای قرضالحسهه بانکهنای
ایران» با اسمفاده از یک تابع تقاضای پول میزان وابسمگی سنپردههای قرضالحسنهه
بانکها به انماارات تورمی را مورد بررسی قرار دادهاند و مدعی هسمهد که نمیجهی
این بررسی میتواند با توجه به نرخهای تورب پیشبیهیشده ،سیاستگذاران بنانکی
کشور را برای پیشبیهی مینزان سنپردهگذاری منردب در حسنابهای قرضالحسنهه
بانکها بسیار کمک کهد .در این مقاله با اسمفاده از تابع تقاضای پول کیگان ،رابانه
بین حجم پول در گردش حسابهای قرضالحسهه بانکها و انماارات تنورمی در
اقمصاد بررسی شده است .عربمنازار و کیقبنادی ( )8811در پژوهشنی بنا عهنوان
«جایگاه قرضالحسهه در نااب بانکی ایران» به بررسی عملکنرد عقند قرضالحسنهه
در نااب بانکی کشور پرداخمهاند و به شهاسایی نقاط قوت و ضنعف شنبکه بنانکی
پرداخمهاند .لی دوره مورد بررسی سهم سپردههای قرضالحسهه به تدریج کناهش
یاامه و لی چهد سال اخیر در حدود  81درصد ثابت مانده اسنت کنه علنت آن را
میتوان به لور عمده در کاهش ارزش منداوب سنپردههای بنانکی در اثنر تنورب و
تمایل مردب به سپردهگذاری در حسابهای سرمایهگذاری مندتدار جهنت کسنب
سود جویا شد .ابراهیمنی و باغسنمانی ( )8831بنه مقایسنه باننک تجناری و نهناد
قرضالحسهه در حوزه تأمین مالی خرد پرداخمهاند .آنان پس از بیان وضعیت عقند
قرضالحسهه در نااب بانکی بدون ربنا و بینان برخنی چالشهنا مانهند رواج اننواع
قرعهکشیها براثر رقابت بانکها برای جذب حداکثری مهابع قرضالحسهه ،یکسان
انگاری قرارداد قرض در سپرده جاری و قرضالحسنهه در سنپردههای پساننداز و
اخملاط وجوه ناشی از عقد قرضالحسهه با سایر مهابع ،به امکانسنهجی اسنمفاده از
صهدوقهای قرضالحسهه برای تأمین مالی خرد پرداخمه و نمیجهگیری کردهانند؛ از
آنجا که ساخمار و اهداف بانک یا صهدوق قرضالحسهه تا حدود زیادی با سناخمار
و اهداف تأمین مالی خرد یکسان است ،بهمرین روش برای اجرای تأمین مالی خرد
توجه به صهدوقهای قرضالحسهه و توسعه آن در قالنب بانکهنای قرضالحسنهه
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میباشد .ایزدیانرد ( )8811در پنژوهش خنود بنا عهنوان «بررسنی اقهنی قنرض
اسکهاس و تأثیر تورب بر آن» به لرح ناریات مزبور و نقد و بررسی آنها پرداخمنه
است که در نهاینت بنه اینن نمیجنه رسنیده اسنت کنه نارینه اول (برابنری ارزش
اسکهاس با للا یا کالا دیگر) و دوب (مبها قرار دادن توان خریند) میتوانند راهکنار
مهاسبی باشد اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبهی بر غرر است و السفه آنکه
کمک داوللبانه به نیازمهدان بدون کسب مهفعت همراه بنا احسنان و نیکنی اسنت
ونیز نیت قرض دههده که کسب رضای خدا و ثواب اخنروی اسنت ،نارینه سنوب
یعهی محاسبه نرخ تورب در اسکهاس با ماهیت السفی قرض مهااات پیندا منیکهند.
موسویان و راهنشنین ( )8838در پژوهشنی بنا عهنوان «حسنابهای قرضالحسنهه
اخمصاصی راهکاری بهیهه برای هدایت و مدیریت مهابع قرضالحسهه» بنا تعرینف
حسابهای جدیدی با عهوان حسابهای قرضالحسهه اخمصاصی ،راهکاری بنرای
مدیریت بر این مهابع ارائه کردهاند .حبیبیان نقیبی ( )8811در مقالهی خود با عهوان
«انمفاع ،معیار ناسازگاری نهاد بانک و نهناد قرضالحسنهه» تلناش کنرده اسنت بنر
اساس معیار انمفاع ،نشان دهد که با توجه به زمیهههای پیدایش ،گسمرش بانکهای
ممعارف و نیز الگوی بانکداری بدون ربا و حمی الگوی مالوب آنها ،ماهیت بانک
یک نهاد انمفاعی است و نمیتواند از حنداکثر سنازی سنود چشمپوشنی کهند .در
مقابل نهاد قرضالحسهه بر اساس ارتکازات عرای از قندیم تنا کهنون و نینز ممنون
اسلامی ،با هرگونه انمفاع ناسازگاری دارد .از اینرو وجود قرارداد قرضالحسنهه در
بانکهای کشورهای اسنلامی ننوعی اسنمفاده غیرصنحیح از اینن نهناد در راسنمای
اهننداف انمفنناعی اسننت .توحینندینیا و اولننادگر ( )8831در تحقیقننی بننا عهننوان
«آسیبشهاسی سپرده قرضالحسهه در نااب بانکی بدون ربای ایران» ،عوامنل منرثر
بر کاهش سپردههای قرضالحسنهه را احصنا و دسنمهبهدی کردهانند و آنهنا را در
چهار دسمه عوامل پیشران ،سیاسمی ،خارپذیر ،شاخصها و عوامل بیتأثیر تفکیک
کردهاند .بر اساس یاامههای پژوهش ،خلأهای قانونی ،وجود تنورب و پنایین بنودن
ساح درآمد مردب ،علل پیشران کناهش سنهم سنپردههای قرضالحسنهه و رقابنت
بانکها برای اانزایش سنود سنپردههای سنرمایهگذاری و نبنود اراده جندی بنرای
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گسمرش قرضالحسهه از لرف مدیران بانکی نیز عوامل سیاسنمی مربنوط بنه اینن
مسأله میباشهد.
در پژوهش حاضر سعی بر آن شده تا سپرده قرضالحسهه پسانداز به عهنوان
یک نی از ابزارهننای تجهی نز نانناب بننانکی بننه صننورت چهدجانبننه مننورد ماالعننه و
آسیبشهاسی قرار گیرد .لذا شهاسایی چالشهای سنپرده قرضالحسنهه پساننداز و
لبقهبهدی آنها در گروههای مخملف از لریو بررسی مهابع کمابخانهای ،مصاحبه با
صاحبناران اقمصاد اسلامی و مدیران اجرایی نااب بانکی کشور که سابقه مدیریت
در حوزه قرضالحسهه را داشمهاند و اعمبارسهجی چالشهای احصا شنده از لرینو
روش حداقل مربعات جزئی نوآوری این پژوهش محسوب میشود.
روششناسی انجام پژوهش
در این پژوهش با بهکارگیری روش اراترکیب ،سعی بر آن شنده اسنت کنه مهنابع
کمابخانهای موجود شامل مقالات و گزارشهای معمبر در زمیهه آسیبشهاسی سپرده
قرضالحسهه پسانداز شهاساییشده و با انجاب کدگذاری ،چالشهنای کلیندی کنه
محققین آنها را عامل عدب کارکرد مهاسب این سپرده معرای کردهاند ،احصا شوند.
پس از بررسی مهابع کمابخاننهای ،بنا تعندادی از صناحبناران و مندیران اجراینی
حوزه قرضالحسهه مصاحبه شده و نارات آنان در راباه با اهم چالشهای موجود
در بخش تجهیز قرضالحسهه در شبکه بانکی دریاات شد .مجموع یاامههای روش
اراترکیب و مصاحبه با خبرگان ،به گروه کانونی عرضه شده و چالشهای مهمخنب
اینن سننپرده در قالننب پرسننشنامه لینف لیکننرت در اخمینار  83نفننر از خبرگننان
قرارگرامه تا اعمبار هرینک از چالشهنا را در آسیبشهاسنی سنپرده قرضالحسنهه
پسانداز ارزیابی کههد .دادههای جمعآوریشده پس از تکمیل پرسشنامه با اسمفاده
از نرباازار  Smart PLSمورد تحلیل قرار گرامهانند و راهکارهنای ننا ر بنه سنپرده
قرضالحسهه ارائه شده است .مراحل روش شهاسی تحقیو در شنکل  8نشنان داده
شده است:
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شکل  .8مراحل روششناسی پژوهش
استخراج چالششا از منابع با استفاده از روش فراترکیب
شناسایی چالششای سپرده قرضالحسنه ژسانداز از طریق مصاحبه با خبرگان
بررسی یافتهشا در گروه کانونی و انتخاب اشم چالششای احصا شده و طراحی
ژرسشنامه طیف لیکرت

تحلیل ژرسشنامه
ارائه راهکارشای ژیشنهادی

معرفی روش فراتركیب
در سالهای اخیر با رشد پژوهشهنا در حوزههنای مخملنف علنوب و مواجهشندن
جامعه علمی با انفجار اللاعات ،اندیشمهدان به این نمیجنه رسنیدهاند کنه اللناع و
تسلط بر تمامی ابعاد یک رشمه و بنه روز بنودن در اینن زمیهنه تنا حندود زینادی
امکانپذیر نیست .از اینرو انجاب پژوهشهای ترکیبی کنه عصنارهی پژوهشهنای
انجابشده در این موضوع خاص را به شیوه ناابمهند و علمنی بنرای پژوهشنگران
اراهم میکهد ،گسمرش روزاازون یاامه است (ازکیا و توکلی .)8811 ،به لور کلنی
شاخه های مخملف اراماالعه در شکل  1نشان داده شده است .میتوان اراناریه را
تحلیل ناریههای تحقیقات گذشنمه ،انراروش را تحلینل روششهاسنی تحقیقنات
گذشمه ،اراترکیب را تحلیل کیفی یاامههای تحقیقات گذشمه و اراتحلیل را تحلینل
کمی یاامههای تحقیقات گذشمه دانست( .بهچ و دی)1181 ،
شکل  .2قسمتهای یک فرامطالعه (بنچ و دی )2282 ،
فراروش

فرانظریه

فرامطالعه

فراتحلیل

فراترکیب
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مراحل انجام فراتركیب

اراترکیب مسملزب آن است که پژوهشگر بازنگری دقیو و عمیقی را نسبت به سنهد
مورد ماالعه انجاب دهد و یاامههای پژوهشهای قبلی را با یکدیگر ترکیب کهد .در
گذر این بررسی ،ابعاد و مرلفههای مکهون در مسأله بهمر بازنمایی میشود .بهابراین
اراترکیب به بازنمایی نمایجی بیش از هر ینک از ماالعنات قبلنی کمنک منیکهند.
سهدلوسکی و باروسو الگنوی هفنت مرحلنهای را بنه اینن مهانور ارائنه دادهانند.
(ساندلواسکی و باروز .)1111 ،این مراحل در شکل  8نشان داده شده است:
شکل  .9مراحل انجام روش فراترکیب

تنظیم ژرسش
ژووشش

بررسی نظاممند
چالششای سپرده
قرضالحسنه ژس
انداز

جستجو و انتخاب
ادبیات مناسب

استخراج نتایج

ارائه یافتهشا

کنترل کدشای
استخراجی

تجزیه و تحلیل و
ترکیب یافتهشای
کیفی

گام اول :تنظیم پرسش پژوهش

نخسمین مرحله از روش اراترکیب ،تعیین سرال با محوریت چه چینز ،چنه موقنع،
چگونگی روش ،چه جامعهای ،محدودیت زمانی است کنه مبمهنی بنر پرسنشهای
پژوهش تعیین میشود .در این پژوهش ،سرال محوری عبارت است از :چالشهای
سپرده قرضالحسهه پسانداز چیست؟
گام دوم :بررسی نظاممند متون

جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کمب ،پایاننامهها ،مقالات حوزههنای مندیریت،
اقمصاد و حسابداری به همراه گزارشهای معمبری مانهند گزارشهنای کارشهاسنی
معاونت اقمصادی مرکز پژوهشهای مجلنس شنورای اسنلامی اسنت .اانو زمنانی
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جسمجوی انجابشده مقالات و گزارشهای کارشهاسی از سال  8811بنه بعند را در
بر میگیرد .یاامههای مورد بررسی از لریو موتورهای جسمجویی مانهد علنم ننت،
پایگاه مجلات تخصصی نور ،بانک اللاعات نشریات کشور ،پایگاه اللاعات علمی
جهاد دانشگاهی ،پرتال جامع علوب انسانی و گوگل جمعآوری شده است .ازجملنه
کلیدواژههایی که در این موتورهای جسمجو مورد اسمفاده قرار گرامه ،میتنوان بنه
مننواردی نایننر :آسیبشهاسننی سننپرده ،سننپرده قرضالحسننهه پسانننداز ،قننرض،
قرضالحسهه ،تأمین مالی خنرد ،بانکنداری بندون ربنا ،بانکنداری اسنلامی ،باننک
قرضالحسهه ،قرض وکالمی و صهدوقهای قرضالحسهه اشاره کرد.
گام سوم :جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب

در این مرحله ،به انمخاب مقالات و مهابع مرتبط از کلیه مهابع یاات شنده ،پرداخمنه
و پژوهشهایی که ارتباط بیشمری با پرسنش پنژوهش داشنمه منورد ماالعنه قنرار
گرات .گابهای انجابشده برای پالایش مقالات مورد نار به شرح ذیل بوده است:
شکل  .4فرآیند بازبینی برای انتخاب مقالات موردنظر

تعداد مهابعی که یاات شد
تعداد مهابع رد شده به علت عهوان

N=113

N=111

کل چکیدههای غربالشده
تعداد مهابع رد شده از نار چکیده

N=811

N=18

تعداد کل مهابع اولیه
تعداد مهابع رد شده از نار محموا

N=11

N=13

محموای مهابع بررسیشده
N=11
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از آنجا که بسیاری از تحقیقات انجابشده در حنوزه ناناب قرضالحسنهه ننا ر بنه
مواردی نایر تسهیلات قرضالحسهه و چالشهای مربوط به آن ،ارزینابی اقمصنادی
قرضالحسهه بر روی ممغیرهایی مانهد کاهش اخملاف لبقاتی ،توسعه اقمصادی و یا
بررسی ارههگی گسمرش نااب قرضالحسهه در جامعه و اثرات مثبت آن بر جامعنه
را مورد بررسی قرار داده اسنت ،اینن موضنوعات از مهنابع منورد ماالعنه در اینن
پژوهش خارجشده است و اقنط مقالناتی منورد اسنمفاده قرارگرامنه کنه ننا ر بنه
آسیبشهاسی سپرده قرضالحسهه پسانداز بوده است.
گام چهارم :استخراج نتایج

در مرحله چهارب از روش اراترکیب ،ماالعات انمخابشده به دقت بررسیشده تنا
مفاهیم کلیدی و مضامین آنها مشخص شود و محقو باید بنه جزئینات هرینک از
ماالعات انمخاب شده ،توجه اراوان داشمه باشد( .ایضنی )8831 ،در اینن مرحلنه،
مرجع مربوط به هر مقاله و مشخصات آن مانهد ناب و ناب خانوادگی نویسهده ،سنال
انمشار مقاله و عواملی که هر نویسهده در راسمای عندب کنارکرد صنحیح اقمصنادی
سپرده قرضالحسهه پسانداز به آن اشاره کرده است ،ثبت شده است.
گام پنجم :تجزیه و تحلیل و تلفیق یافتههای كیفی

این پژوهش سعی بر آن دارد که به صورت حداکثری مهابعی که بنه آسیبشهاسنی
سپرده قرضالحسهه پسانداز پرداخمهاند را شهاسایی و مورد ماالعنه قنرار دهند .از
اینرو ،پس از غربال مهابع و ماالعه آنهنا ،بنرای تمنامی اللاعناتی کنه بنا سنرال
پژوهش مرتبط بوده ،کدی در نار گرامه شده و با در نار گرامن مفهوب هرینک از
این کدها ،مجموعه آنها در یک مفهوب دسمهبهدی شنده و بنه اینن شنیوه مفناهیم
پژوهش با ماالعه مهابع و اسمخراج کدهای مربوله شکل یاامهاند .برای مثال ،نهناد
انمفاعی ،نهاد غیرانمفناعی ،ماهینت باننک ،ارههنگ ،سنهت قرضالحسنهه و ثنواب
اخروی – که به صورت مکرر در مقالنات موجنود در حنوزه قرضالحسنهه یاانت

میشوند -بهعهوان کد انمخاب شدهاند .گزارههنایی کنه بنه واسناه اینن کندها در
مقالات و گزارشهای معمبر اسمخراج شندهاند ،در حیانه «تفناوت مناهوی سنپرده
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قرضالحسهه پسانداز با نهاد بانک» دسمهبهدی شده کنه اینن حیانه بنا دو حیانه
موضوعی دیگر یعهی «اامماح حساب با هدف دریاانت تسنهیلات قرضالحسنهه» و
«اامماح حساب با هندف برننده شندن در قرعهکشنی» ،همگنی مقولنه چالشهنای
ارههگی سپرده قرضالحسهه پسانداز را تشکیل میدههد.
بر اساس تحلیلهای صورت گرامه 11 ،مقاله انمخناب شنده کنه درنهاینت 1
مقوله و  88حیاه مفهومی که از  11گزاره که نمایانگر آسیبهای شهاساییشنده در
سپرده قرضالحسهه پسانداز است را نشان میدهند .مقولنههای شهاسناییشنده در
پژوهشهای مورد بررسی عبارت است از:
 چالشهای اقمصادی
 چالشهای شرعی
 چالشهای عملیاتی
 چالشهای قانونی و ناارتی
 چالشهای ارههگی
ازجمله نمایج شهاساییشده به واسناه بررسنی مقالنات و گزارشهنای معمبنر
حوزه قرضالحسهه ،آن بوده است که تاکهون تحقیو جنامع و دارای انسنجامی کنه
یاامههای تمامی محققین و نهادهای پژوهشی و ناارتی را جمنعآوری و مهمتنرین
چالشهای این حوزه را رتبهبهدی کرده باشد ،انجاب نپذیرامه است.
مصاحبه با خبرگان
با توجه به آن که چالشهای مورد بررسی در ماالعات پیشین و مهابع کمابخاننهای،
بیانگر تمامی مشکلات سپرده قرضالحسهه پسانداز نبنوده و اینن احممنال وجنود
دارد که بسنیاری از آنهنا اقنط بنه واسناه مصناحبه بنا مندیران اجراینی حنوزه
قرضالحسهه شهاسایی شوند ،با تعدادی از مدیران این حوزه که به صورت مسمقیم
با چالشهای قرضالحسهه آشها بودهانند ،تنا رسنیدن بنه اشنباع نانری ،مصناحبه
انجابشده و اهم چالشهای مورد اشاره در مصاحبهها به گروه کانونی ارائه شنده و
از حیث اعمبار ،مورد تأیید گروه کانونی قرارگرامه است.
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چالشهای حوزه اقتصادی

در عموب تحقیقات انجاب شنده کنه ممغیرهنای اقمصنادی را بنه عهنوان چالشنی در
پیشبرد اهداف نااب قرضالحسهه مورد توجه قرار دادهاند ،از تأثیر ممغیرهایی مانهند
اازایش نرخ تورب و کاهش قدرت خرید مردب ،نمیجه شده است کنه نسنبت حجنم
سپرده قرضالحسهه پسانداز به مجمنوع سنپردههای بنانکی رو بنه کناهش داشنمه
است .از نمایج پژوهشهایی که در این زمیهه انجابشده است ،میتوان مشاهده کنرد
که تمایل به قرضالحسهه در شرایط تورمی کهنونی و تنداوب آن ،بهشندت کناهش
یاامه است که این مسأله بر خلاف یکی از اهنداف اصنلی تحنریم ربنا کنه تنرویج
قرضالحسهه است ،میباشد( .موسایی )8811 ،همچهین پدیندههایی بنه نناب ربنای
معکوس که نمیجه کاهش قدرت خرید به واساه وجود تورب اسنت نینز بنهعهنوان
یکی دلایل کاهش رغبت مردب به اسمفاده از سپردههای قرضالحسهه معرانی شنده
است( .سهیلی )8811 ،البمه نباید به تغییر مفهوب پنول در لنی زمنان و شنکلگیری
ماهیت اعمباری پول و مصداق یاامن آن در پول کاغذی نیز در تأثیرپذیری از تنورب
نیز بیتوجه بود ،چر اکه مال مقروضه گاه به صورت عین مال اسنت مانهند للنا و
برنج و گاه پول رایج یعهی سکه است .با توجه به ایهکه در پنول امنروزی موضنوع
تورب و کاهش ارزش اقمصادی آن مانرح اسنت ،بندون شنک در قنرض دادن بنا
اسکهاس ،وابدههنده از لحنا ارزش اقمصنادی همنان پنولی را کنه سنال قبنل بنه
وابگیرنده داده بود ،نمیگیرد( .ایزدیارد )8811 ،البمنه تنأثیر ممغیرهنای کلنان بنر
کاهش سپرده قرضالحسهه پسانداز را نمیتوان مهحصر در نرخ تورب دانست ،زیرا
بازارهای سوداگرانه مانهد مسکن بر هزیهههای مردب اشار میآورند و کارهای نیک
و خداپسهدانه مانهد قرضالحسهه را کاهش میدههد( .عزتی)8838 ،
چالشهای شرعی

از دیگر چالشهایی که در راباه بنا آسیبشهاسنی سنپرده قرضالحسنهه پساننداز
مورد توجه قرارگرامه است ،وجود ملاحاات شرعی مانهد انجاب قرعهکشنی سنالانه
این حساب بانکی است .از آنجایی که عقند قنرض بنه شنرط زیناده اشنکال دارد،
برخی از اقها سپردهگذاری (پرداخت قرض) به شرط شنرکت در قرعهکشنی را از
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جهت ایهکه به قمار شبیه میشود جنایز نمیدانهند( .المکاسنب)811-811 :8818 ،
همچهین اقها بنر حلنال بنودن جنوایز قرعهکشنی اینن حسناب اجمناع نداشنمه و
اخملافناری در آرای ایشان مشاهده میشود .مثلاً نار خویی اینن اسنت کنه اگنر
عمل قرعهکشی به نحو شرط ضمن عقد باشد و از بناب وانا بنه آن شنرط قرعنه
بکشهد ،جایز نمیباشد و گرامن جایزه برای کسی که قرعه به ناب او اصنابت کنرده
نیز جایز نیست( .خویی )181 :8811 ،ولی نانر مکنارب شنیرازی بنر حلاینت اینن
جوایز است در صورتی که این کار برای اریب مردب نباشد( .علیان ننژادی:8811 ،
 )181البمه گروه دیگری از محققین در تحلیل اقهی جوایز قرضالحسهه بانکها به
آن نمیجه رسیدهاند که اگرچه بختآزمایی و جنوایز قرضالحسنهه بانکهنا ،ننوعی
معامله احممالی هسمهد که لراین ،بهنای خنود را بنر بخنت ،اقبنال و شنانس قنرار
میدههد ،اما دلیلی بر بالان تمامی معاملههای احممالی وجود ندارد .همانگونه کنه
میتوان جعاله ،مسابقههایی که برگزار میشود و نیز شرکت را با این مبها که ننهتهها
میزان سود و زیان ،بلکه اصل وجود سود و زیان در آن احممنالی اسنت ،از جملنه
معاملههای احممالی به شمار آورد و شنارع نینز بهنا بنر ضنرورتهای اجممناعی و
اقمصادی ،آنها را جایز دانسمه است .بهابراین ،در قرضالحسهه هم که برخی اانراد
اقط به جهت قصد شرکت در قرعهکشی ،اقداب به ااممناح حسناب منیکههند و ننه
قرض و کمک به ااراد دیگر؛ در این صورت ،اقنط پناداش اخنروی و ثنوابی کنه
خداوند برای قرضالحسهه به آن وعده داده است ،به این ااراد تعلو نمیگیرد ولنی
در اهر تمامی آثار بر آن بار میگردد و همچهان عهوان قرضالحسهه بر آن صندق
میکهد( .حائری و اسلامی )8831 ،از سوی دیگر ،توجه به نوع قصد سپردهگذار اثر
مهمی در حلیات و حرمت آن دارد .اگر شخص سپرده خویش را مبمهنی بنر جنایزه
کهد؛ به صورتی که خود را دارای حو قانونی بداند و بانک را به قرعه ملزب بدانند،
در این صورت گرامن جایزه اشکال خواهد داشنت و قنرض ربنوی قابنل تابینو
خواهد بود؛ اما اگر جایزه داعی بر سنپردهگذاری باشند ،در اینن صنورت اینرادی
نخواهد داشت( .شعبانی موثقی)8838 ،
اعاای تسهیلات به شرط سپردهگذاری قرضالحسنهه از جملنه امنور رایجنی
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است که در نااب بانکی برای مدیریت تسهیلات قرضالحسهه انجاب میپنذیرد و در
بانکهای قرضالحسهه در قالب سپرده اممیازی ناابیاامه است .لذا شبهه قنرض بنه
شرط قرض ازجمله چالشهای شرعی است که در حوزه بانکنداری قرضالحسنهه
محسوس است.
چالشهای سیاستگذاری ،قانونی و نظارتی

مهاور از چالشهای قانونی ،آن است که قانون برای کارکرد صنحیح و دسنتیابی
به حداکثر کارایی در سپرده قرضالحسهه پسانداز ،دچار نقصان بوده ،ابهاب داشنمه
و یا سکوت کرده است .یکی از چالشهای قانونی جدی در راباه با این حسناب،
اعالیت صهدوقهای قرضالحسهه محلی و خارج از نااب بانکی که ناارت بر آنها
توسط سازمان اقمصاد اسلامی انجاب میشود و بنه عهنوان ینک سنازوکار جداگاننه
مشغول به تجهیز مهابع قرضالحسهه میباشنهد .اگرچنه از کنارکرد مفیند اقمصنادی
بسیاری از صهدوقهای قرضالحسهه در تحقنو اهنداف خیرخواهاننه و اجممناعی
نباید غاال شد ،امنا عندب وجنود یکپنارچگی و نانارت بنر وجنوه قرضالحسنهه
میتواند چالشهایی را در زمیهه سیاستگذاری و مدیریت برای بازار پنول کشنور
ایجاد کهد .از اینرو ،از دیگر علل کاهش سهم سنپردههای قرضالحسنهه در ناناب
بانکی ،رونو گرامن صهدوقهای قرضالحسهه ارزیابی شده اسنت ،بنه لنوری کنه
این صهدوقها توانسمهاند معادل  11درصد ارزش سپردههای قرضالحسهه در ناناب
بانکی را لی اینن سنالها تجهینز کههند( .ابوننوری و قاسنمی تازهآبنادی)8811 ،
صهدوقها و مرسسههای قرضالحسهه در جایگاه واساههای پولی از لریو ااممناح
حساب پسانداز و در مواردی حساب حوالهای وجوه مازاد مردب را جنذب کنرده؛
سپس از لریو واب قرضالحسهه در اخمیار ممقاضیان میگذارند؛ در نمیجه از لرینو
اازایش حجم پول یا شبهپول و از لریو اازایش سرعت گردش پنول روی حجنم
نقدیهگی جامعه و روی تقاضای کل و ساح عمنومی قیمتهنا تنأثیر منیگذارنند؛
بهننابراین ،ضننرورت دارد نننوع و حجننم اعالیننت صننهدوقها و مرسسننههای
قرضالحسهه ،پیوسمه تحت ناارت بانک مرکزی باشد تا باننک مرکنزی بموانند در
سیاستهای کلان پولی و اقمصادی ،آنها را در نانر گینرد( .موسنویان )8818 ،بنا
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ملاحاه تخلفها از سوی برخی از صهدوقهای قرضالحسهه و آثنار سنوآ آن بنر
اعالیت اینگونه مرسسهها ،مجلس هفمم در اواخر سال  8818لایحنهای بنا عهنوان
«لایحه بازار غیرممشکل پولی» را تصویب کرد که بر اساس آن هر اعالیمی در حوزه
پولی و بانکی باید مجوز بانک مرکزی را به دست آورد .همچهین تشخیص این که
یک اعالیت ،قرضالحسهه است یا خیر به عهده بانک مرکزی گذاشمه شنده اسنت.
البمه این قانون شامل صهدوقهای قرضالحسههای کنه اعالینت اعمبناری ندارنند و
اقط سپرده قرضالحسهه دریاات میکههد و کار اقمصادی انجاب نمیدههد نمیشنود
و بانک مرکزی بها ندارد که از لریو این قانون بر آنها اعمال مداخله کهد( .عنرب
مازار و کیقبادی)8811 ،
از دیگر مشکلات حوزه قرضالحسهه کنه جنذب سنپرده اینن حسناب را بنا
مشکل روبرو کرده و بیاعممادی مردب را به سپردهگذاری در این حساب به همنراه
داشننمه اسننت ،عنندب تخصننیص کامننل سننپردههای قرضالحسننهه بننه تسننهیلات
قرضالحسهه به عموب منردب منیباشند .اینن مسنأله اگرچنه ریشنههای ارههگنی،
اقمصادی و اجمماعی نیز دارد ،اما عندب صنراحت و تأکیند قنانون نینز در بنرآورده
ساخمن این ماالبه عمومی مرثر بوده است .در ماده  81قانون بانکداری بندون ربنا
اقط ذکر شده است که بانکها مو فاند «بخشنی از مهنابع» خنود را بنه صنورت
قرضالحسهه در اخمیار ممقاضنیان قنرار دههند و در واقنع در هنیچ کجنای قنانون
تصننریح نشننده اسننت کننه بانکهننا مو ننف هسننمهد چننه بخش نی از سننپردههای
قرضالحسهه (اعم از جاری و پساننداز) را بنه پرداخنت تسنهیلات قرضالحسنهه
اخمصاص دههد .در این راسما ،بانک مرکزی با ابلاغ مصوبهای به بانکهای تجناری
در خرداد سال  ،8831تأسیس صهدوق قرضالحسهه این بانکها را الزامنی دانسنمه
که کارکرد این صهدوق باید تجهیز مهابع قرضالحسهه و تخصنیص اینن مهنابع بنه
تسهیلات قرضالحسهه باشد .در پی دسمورالعمل تأسیس صهدوقهای قرضالحسهه
بانکهای تجاری لی سالهای  8838و  8831تعداد محدودی از بانکها اقنداب بنه
راهاندازی صهدوق مسمقل قرضالحسهه کردند .البمه در همین زمنان سنایر بانکهنا
همچهان اقداب به قبول سپردههای قرضالحسهه میکردند .با شروع بنه کنار دولنت
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جدید و تغییرات مدیریمی در بانک مرکزی تفسیر جدیدی از ماده  11برنامه پنهجم
توسننعه کشننور شنند کننه بننر اسنناس آن مهاننور از «تفکی نک حسننابها و ایجنناد
سازوکارهای مجزای اداری» لزوماً ایجاد صهدوق مجزای قرضالحسنهه (شخصنیت
حقوقی مسمقل لبو دسمورالعمل خرداد  8831بانک مرکزی) نبود و بنه بانکهنا و
مرسسات اعمباری غیربانکی که قصد اعالیت قرضالحسهه را دارند اخمیار داده شند
تا در صورت صلاحدید نسبت بنه تأسنیس صنهدوق مجنزای قرضالحسنهه اقنداب
نمایهد( .بهیلبا)8831 ،
اقدان سیاستگذاری تخصصی قرضالحسهه از مهمترین مسائلی است که در
ناناب بننانکی اینران وجننود دارد .اقنندان مقنناب سیاسنتگذار تخصصننی در حننوزه
بانکداری قرضالحسهه سنبب تضنعیف نانارت بنر اینن نهادهنا ،ورود بانکهنای
تجاری و مرسسات مالی غیربانکی مجاز و غیرمجناز بنه اینن حنوزه و در برخنی
موارد بروز تخلف از سوی بانکهای قرضالحسهه شده است .به لور کلی میتوان
گفت جدیمی از سوی نهادهای ناارتی بنرای توسنعه بانکنداری قرضالحسنهه بنه
عهوان نهاد تخصصی در زمیهه قرضالحسهه مشناهده نشنده اسنت کنه تعنداد کنم
بانکهای تخصصی قرضالحسهه را میتوان مبیهی بر این ادعا دانست.
چالشهای عملیاتی

در بررسی پژوهشهای انجابشده در حوزه قرضالحسهه ،تعندادی از پژوهشنگران
به موضوع عملکرد ناکارآمد بانکها در مدیریت وجوه قرضالحسهه اشاره کردهاند
که این چالش در هر دو حوزه تجهیز و تخصیص وجود دارد ولی اثنر خنود را در
سالهای اخیر در کاهش میل منردب بنه سنپردهگذاری در اینن حسناب نشنان داده
است .ازجمله چالشهای عملیاتی که در تحقیقات به آن اشناره شنده اسنت ،عندب
اشراف کارکهان سیسمم بانکی به مبانی ناری بانکداری اسلامی بوده کنه بنه عهنوان
یکی از معضلات پیش روی تجهیز مهابع در سپردههای مخملف غیرربوی از جملنه
قرضالحسنهه بنه شنمار منیآیند( .سنهیلی )8811 ،هرچهند نسنبت تسنهیلات بنه
سپردههای قرضالحسهه بهبود یاامه ،اما سپردههای موجود پاسنخگوی نیناز جامعنه
به تسهیلات قرضالحسهه نیست .از سوی دیگر ،بسیاری از بانکها دقت لازب را در
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اعاای تسهیلات قرضالحسنهه بنه اانراد نیازمهند ندارنند ،از جملنه ،بیشنمر مهنابع
قرضالحسننهه ،اغلننب در بانکهننای خصوصننی ،صننرف اعاننای وابهننای کلننان
قرضالحسهه به کارمهدان خنود بانکهنا بنرای امنور راناهی کارکهنان منیگنردد.
(موسویان و راهنشین )8838 ،از آنجنا کنه منردب منیدانهند بانکهنا مبنالس سنپرده
قرضالحسهه را به نیازمهدان قرض نمیدهند ،بنرای سنپردهگذاری ،نینت قربنت و
کسب ثواب ندارند .میزان تبلیغات برای تجهیز این مهابع کاای نبوده و برای جنذب
مهابع بیشمر ،هیچگونه ابزارسازی جدیدی صورت نگرامه است( .میرمعنزی)8811 ،
از دیگر چالشهای عملیاتی سپرده قرضالحسهه پسانداز ،به کارگیری این حساب
به عهوان ابزار بازاریابی بانکها است ،به نحوی که بانکها برای جذب وجوه کلان
شرکتهای بزرگ به عهوان سپرده قرضالحسهه پسانداز یا سنپرده سنرمایهگذاری،
به شرکتها وعده داده که در صورت سپردهگذاری ،به کارمهندان آنهنا تسنهیلات
قرضالحسهه و یا واب در قالب سایر عقود با سود معادل کارمزد قرضالحسهه ،اعاا
خواههد کرد.
درواقع مشکلات موجود در تجهیز و تخصیص مهابع قرضالحسهه را نباید بنه
حساب ناکارآمدی قرضالحسهه گذاشت .این مشکل به لور عمنده ناشنی از عندب
وجود اراده جدی برای اسمفاده از این ابزار در نااب بانکی است .به اعمقاد بسیاری،
تلفی نو انگیزههننای معهننوی بننا مننادیتننرین بخننش اعالیتهننای اقمصننادی ،یعه نی
اعالیتهای پولی و بانکی حمی در شرایط اعلی ،نه تهها ممکن ،بلکه کارآمد اسنت.
آنچه در این میان مهم است ،خواست و تصمیمگیرندگان و مجریان است که جنای
خالی آن در بسیاری از موارد بهشدت احساس میشود( .محقونیا)8811 ،
از چالشهننای عملیناتی کننه در حننوزه بانکننداری قرضالحسننهه وجننود دارد
میتوان به عدب توایو برخی بانکهای قرضالحسهه در مندیریت هزیهنه عملیناتی
خود اشاره کرد که این مسأله ،بانک را به سپردهگذاری مهابع خنود در حسنابهای
سپرده سرمایهگذاری بانکهای تجاری سوق داده اسنت؛ اینن اقنداب منیتوانند بنه
کاهش مهابع بانک برای اعاای تسهیلات قرضالحسهه و خدشنهدار شندن تصنویر
بانک قرضالحسهه در نااب بانکی و در ااکنار عمنومی بیهجامند .از دیگنر مسنائل
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عملیاتی که گریبانگیر بانکهای قرضالحسهه است ،واگنذاری مرسسنات منالی و
اعمباری و صهدوقهای قرضالحسهه در معرض ورشکسمگی و اغلب غیرمجناز بنه
بانکهای قرضالحسهه است .اشار زیان این مرسسات و صهدوقهای واگذار شده
بر روی ترازنامه و صورتحساب سود و زینان بانکهنای قرضالحسنهه ،مشنکلات
عملیاتی ممعددی در زمیهه مدیریت نقدیهگی ،مدیریت هزیهههای عملیاتی و مالی و
احممال بروز ریسک شهرت برای بانک قرضالحسهه به وجود آورده است.
از دیگر مسنائل بانکنداری و بانکهنای قرضالحسنهه ،نداشنمن برنامنهریزی
راهبردی به معهای واقعی و اقدان اسمراتژی مشخص در تجهیز و تخصنیص مهنابع
قرضالحسننهه توسننط ای نن بانکهاسننت .نبننود راهبننرد در منندیریت حسننابهای
قرضالحسننهه توسننط بانکهننای قرضالحسننهه و بانکهننای تجنناری و تخصنیص
ناممهاسنب مهنابع بنه نیازهنایی کنه هنیچ قرابمنی بنا اهنداف کلنان و خیرخواهانننه
قرضالحسهه ندارد ،اغلب تصنویر نادرسنمی از ناناب قرضالحسنهه در جامعنه بنه
وجود آورده است .مسائل ناشی از مدیریت ناکارآمد عملیاتی حساب قرضالحسهه
در ساح بهگاه (باننک) قانونگنذار را ناچنار کنرده کنه بنه برخنی از موضنوعات
تخصیص مهابع قرضالحسهه مانهد حداقل ساح واب ازدواج و مدت بازپرداخت آن
ورود کرده و چارچوب کلی را برای بانکهنا تعینین کهند تنا از اجنرای برخنی از
اهداف نااب قرضالحسهه و بهرهمهدی جامعه از ثمرات آن المیهان حاصل کهد .در
حالی که تصمیمگیری در چهین مواردی بر عهده مندیریت باننک بنوده و بانکهنا
میبایست در اینگونه امور ابمکار عمل را بهدست میگرامهند و نینازی بنهاجبار از
سوی مقاب قانونگذار نمیبود.
چالشهای فرهنگی

چالشهای ارههگی مورد بررسی در این پژوهش را میتوان در دو سناح جنای داد،
ساح اول که مربوط بنه سنپردهگذار و هندف و قصند وی از سنپردهگذاری بنوده و
ساح دوب ،بررسی میزان سهخیت نااب قرضالحسهه با شبکه بانکی کشور بنه عهنوان
بزرگترین واساه مالی میان عرضهکههدگان و ممقاضیان وجوه منیباشند .در بررسنی
چالشهای ساح اول یعهی هدف سپردهگذار از اامماح حساب قرضالحسهه پسانداز
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در بانک ،آنچه مالوب قانونگذار و سیاستگذاران اقمصاد اسنلامی در لراحنی اینن
حساب در قانون بانکداری بدون ربا بوده ،نیات خیرخواهانه و کسب ثنواب اخنروی
و صرف نمودن وجوه قرضالحسهه برای تسهیلات قرضالحسهه و تأمین منالی قشنر
مموسط و ضعیف جامعه و بهرهمهد شدن از ثمرات اینن شنیوه از تنأمین منالی ارزان
مانهد کاهش اخملاف لبقاتی جامعه ،اقر و  ...بوده است .اما با سنپردن مندیریت اینن
وجننوه بننه شننبکه بننانکی و وجننود منندیریت ناکارآمنند در تحقننو اه نداف سننپرده
قرضالحسهه پسانداز که در وهله اول ناشی از عدب تهاسب ماهیت قرضالحسنهه بنه
عهوان یک نهاد غیرانمفاعی با ماهیت بانک به عهوان بهگاهی کنه مهمتنرین هندف آن
کسب و حداکثرسازی سود است و در وهله دوب ،مدیریت غیرصحیح شنبکه بنانکی
در مشروط کردان دریاات تسهیلات به شنرح ااممناح حسناب سنپرده قرضالحسنهه
پسانداز و نگهداری وجوه به مدت معین ،اندک اندک ارههگ سپردهگذاری با نینات
خیرخواهانه کمرنگتر شده و جای خود را به اغراض مادی داده است .امروزه اامماح
حساب با هدف برنده شدن در قرعهکشی بنه چنالش ارههگنی اینن حسناب مبندل
گشمه به نحوی که مانده سپردههای قرضالحسهه پساننداز در بانکهنا بنا نوسنانات
اراوانی همراه است .مانده این حسنابها در پاینان مهلنت سنپردهپنذیری هنر دوره
قرعهکشی اوج میگیرند و بیدرنگ پس از بسمن حسابها رو به کاهش میگذارنند.
این وضعیت به علت تحرک و جابهجایی مهنابع قرضالحسنهه بنین بانکهنا اسنت.
(عرب مازار و کیقبادی )8811 ،بیشمر وجنوه موجنود در حسنابهای قرضالحسنهه
مردمی نیست یا اگر مردمی است بهعهوان وجوه مازاد نمنیتنوان از آنهنا یناد کنرد،
انگیزه سپردهگذاران را نگهنداری پنول ،اسنمفاده از خندمات حسنابهای بنانکی ینا
شرکت در قرعهکشی جوایز بوده و کممر کسی به نیت ایثار و کسب اجنر معهنوی از
حسابهای قرضالحسهه اسمفاده میکهد؛ از آنجا که مردب میدانهد بانکها این مبنالس
را به نیازمهدان قرض نمیدهد ،برای سپردهگذاری ،نیت قربت و کسب ثواب ندارنند.
(میرمعزی )8811 ،برگزاری این قرعهکشیها با جوایز میلیاردی و رقابت بانکهنا در
آن ،موجننب اسننمحاله ارههننگ قرآن نی قرضالحسننهه شننده اسننت و سننپردهگذاران
قرضالحسهه به لور مرتب سپردههایشان را بین بانکها برای شنرکت در قرعهکشنی
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آنها جابجا مینمایهد( .بهی لبا)8831 ،
گام ششم :كنترل كدهای استخراجی

در گاب ششم از روش اراترکیب ،پژوهشگر میبایست به مهاور المیهان از درسنمی
لبقهبهدیهایی که انجاب داده ،از صحت آنها المیهان یابد .شاخص کاپنای کنوهن
زمانی که دو رتبهدههده ،پاسخگویان را رتبهبهدی میکههند و قصند سنهجش مینزان
توااو این دو رتبهدههده را دارند ،اسمفاده میشود( .حبیبپور و صفری )8811 ،بنه
مهاور کهمرل مفاهیم اسمخراجی ،از مقایسه نار پژوهشگر با یک خبره اسمفاده شده
است .شاخص کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار سهجه به عندد ینک
نزدیکتر باشد ،نشان میدهد توااو بین رتبه دههدگان وجود دارد( .محقر)8831 ،
برای محاسبه شاخص کاپا ،پژوهشگر کدها را ذیل یک حیاه مفهومی در یک
مقوله لبقهبهدی نموده است .سپس بدون اللاع از لبقهبهندی انجناب شنده ،تمنامی
کدها در اخمیار یک خبره اقمصادی قرار داده شده است ،تا کدهای اسمخراجشده را
در یک مقوله تقسیمبهدی کهد و نمایج هر دو لبقهبهدی بنا یکندیگر مقایسنه شنده
است .محاسبات شاخص کاپا در نرباازار

Statistics

 SPSSانجاب شده و در جندول

 8ارائه شده است:
جدول  .8آزمون توافق میان پژوهشگر و یک خبره
کاژای مورد توافق
تعداد موارد معتبر

مقدار
.04.9
4.

انحراف معیار برآوردی
.0.19

برآورد
701.7

Tb

معناداری برآوردی()Sig
.0...

مقدار شاخص محاسبه شده در ساح معهاداری صفر معادل بنا  10118میباشند .از
آنجننا کننه عنندد معهنناداری از  1011کوچننکتر میباشنند ،اننرض اسننمقلال کنندهای
اسمخراجی رد شده و میزان توااو لبقهبهدی انجاب شده مموسط ارزیابی میشود.
گام هفتم :ارائه یافتهها

در آخرین گاب از روش اراترکیب یاامههای تحقیو ارائه میشود .همانلور کنه در
جدول  1نشنان داده شنده اسنت ،کندهای اسنمخراجی ذینل هنر ینک از مفناهیم
لبقهبهدی شده و مجموعه یک یا چهد مفهنوب ،ینک مقولنه از چالشهنای سنپرده

شناسایی و ارزیابی چالشهای حساب قرضالحسنه پسانداز و ارائه راهکارهای اصلاحی 11

قرضالحسهه پسانداز را تشکیل داده است .در جدول زیر ،اراوانی مالو هر ینک
مقولهها از مقالات پیشین نشان داده شده که این اراوانی ،اهمیت موضنوع و سنرال
مورد بررسی هر یک از پژوهشگران را بیان کرده و حناکی اسنت از آن اسنت کنه
مقوله مربولنه از اهمینت کنم ینا زینادی در آسیبشهاسنی سنپرده قرضالحسنهه
پسانداز دارد.
جدول  .2جدول مقولههای طبقهبندیشده
مقوله

مفاهیم

کد

فراوانی

اقتصادی

تأثیر متغیرشای اقتصاد کلان

تورم ،بازارشای
موازی ،سوداگرایی،
نرخ سود

91

شرعی

شبهه قرعهکشی

قرعهکشی ،شبهه،
مشکلات شرعی

8

ثابت بودن نرخ ذخیره قانونی

نرخ ذخیره قانونی

صندوقشای قرضالحسنه در
بازار غیرمتشکل ژولی

صندوق ،صندوق
قرضالحسنه

تخصیص انتفاعی تسهیلات
قرضالحسنه

تسهیلات انتفاعی،
سودآوری ،درآمد

عدم تأسیس صندوقشای
قرضالحسنه بانکشای تجاری
نظارت دوگانه بر وجوه
قرضالحسنه توسط بانک
مرکزی و سازمان اقتصاد
اسلامی

صندوق قرضالحسنه،
بانکشای تجاری

(بنیطبا)981. ،

نظارت ،سازمان
اقتصاد اسلامی

(عربمازار و کیقبادی)9897 ،

قانونی و
نظارتی

عملیاتی

99

ضعف مدیریتی

مدیریت ،عملیاتی

9.

افتتاح حساب با شدف دریافت
تسهیلات قرضالحسنه
افتتاح حساب با شدف برنده
شدن در قرعهکشی

دریافت تسهیلات
قرضالحسنه
قرعهکشی ،برنده
شدن ،لاتاری
نهاد انتفاعی ،نهاد
غیرانتفاعی ،ماشیت
بانک ،فرشنگ ،سنت
قرضالحسنه،
نوعدوستی و ثواب
اخروی

97

فرهنگی
تفاوت ماشوی حساب
قرضالحسنه ژسانداز با نهاد
بانک

برخی از منابع بررسیشده
(سماواتی و امینی( ،)989. ،عربمازار و
کیقبادی( ،)9897 ،توحیدینیا،)9819 ،
(موسایی( ،)9891 ،سهیلی( ،)9895 ،موسویان،
( ،)9891نظری و غفوری چرخابی،)9891 ،
(ایزدی فرد( ،)9895 ،اثنیعشری و
باباییسمیرمی( ،)9899 ،عزتی)9818 ،
(عربمازار و کیقبادی( ،)9897 ،سهیلی،
)9895
کمیجانی و شادوینیا (( ،)9855محققنیا،
)9899
(عربمازار و کیقبادی( ،)9897 ،ابونوری و
قاسمی تازهآبادی)989. ،
(موسویان( ،)9897 ،میرجلیلی،)9898 ،
(عربمازار و کیقبادی( ،)9897 ،موسویان و
راهنشین( ،)9818 ،بنیطبا)981. ،

(کمیجانی و شادوی نیا( ،)9855 ،سهیلی،
( ،)9895محققنیا( ،)9899 ،موسویان)9897 ،
(توحیدینیا)9819 ،
(عربمازار و کیقبادی( ،)9897 ،میرمعزی،
( ،)9894سهیلی( ،)9895 ،موسویان)9891 ،
(عزتی( ،)989. ،حشمتیمولایی،)9899 ،
(عربمازار و کیقبادی( ،)9897 ،حسنزاده و
کاظمی( ،)9898 ،موسویان و راهنشین،)9818 ،
(موسویان( ،)9894 ،لشکری ،حسینی و معدنی،
( ،)9814حبیبیان نقیبی( ،)9899 ،روحانی و
علیزادهقرهباغ)9814 ،
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در نمودار  ،8اراوانی نسبی کدهای هریک از مقولهها نشان داده شده است:
نمودار  .8فراوانی نسبی مقولهها

95%

19%

1.%

89%

4.%

8.%
1.%

7%

9.%
.%

شرعی

عملیاتی

اقمصادی

ارههگی

قانونی و ناارتی

بررسی یافتهها در گروه كانونی
پننس از بررسنی مهننابع کمابخانننهای و شهاسننایی چالشهننای سننپرده قرضالحسننهه
پسانداز از لریو روش اراترکیب و دسمهبهدی آن در  1حوزه ،قنانونی و نانارتی،
ارههگی ،اقمصادی ،عملیاتی و شرعی ،یاامهها و چالشهای شهاساییشنده از مهنابع
و مصاحبه با مدیران اجرایی حوزه قرضالحسهه به گروه کانونی عرضه شنده و بنر
روی هر یک از چالشها و حوزههای مربوط به آن بحنث و مداقنه لنازب صنورت
پننذیرات و مهمخننب چالشهننای جمننعآوریشننده در قالننب  88سننرال در یننک
پرسشنامه لیف لیکرت تهیه و برای دریاات نارات خبرگنان اینن حنوزه انمشنار
یاامه و توسط  83نفر از خبرگان نااب بانکی تکمیلشده است .لازب بنه ذکنر اسنت
پس از مشورت با چهد نفر از اساتید «روش تحقینو در عملینات ننرب» ،1بنه علنت
ایهکه پرسشنامهها در میان خبرگان حوزه علمی و اجرایی توزیع شده است ،تعداد
 83نفر پاسخدههده به پرسشنامه کاای قلمداد میشود .سرالات به همنراه حنوزهای
که هریک از چالشها در روش اراترکیب به آن اخمصاصیاامه است ،به شرح زینر
است:
 .Q8به علت تملیکنی بنودن عقند قنرض در سنپرده قرضالحسنهه پساننداز
9. Soft Operation Research
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(وجود راباه مالکیت بین سپردهگذار و بانک) و همچهین ماهینت انمفناعی باننک،
مقاصد سپردهگیری بانک ممفاوت از اهداف سنپردهگذار بنوده و اینن امنر موجنب
تصمیمات سیاسمی بانک مغایر با اهداف سپردهگذاران در حفظ ینا تخصنیص اینن
مهابع میشود (قانونی و ناارتی ،ارههگی و عملیاتی).
 .Q1اثرپذیری شدید سپرده قرضالحسهه پسانداز از ممغیرهای اقمصناد کلنان
که بیشمر موجب کناهش انگینزه سنپردهگذاران در سنپردهگذاری قرضالحسنهه در
بانکها میشود .نوسان ممغیرهای اقمصادی مانهد نرخ تنورب ،ننرخ ارز و ...موجنب
کاهش ارزش و قدرت خرید سپردهگذاران قرضالحسهه میشود (اقمصادی).
 .Q8با توجه به خصوصیات عقد قرض و امکان برداشنت از حسناب سنپرده
قرضالحسهه پسانداز در هر زمان ،مدیریت ریسک نقندیهگی اینن سنپرده در ننزد
بانکها بسیار دشوار بوده که میتواند علاوه بر اازایش ریسک نقدیهگی ،بانکها را
در معرض ریسک شهرت نیز قرار دهد (قانونی و ناارتی و عملیاتی).
 .Q1در سازوکار اعلی سپردهپذیری ،عمده ااراد با هندف دریاانت تسنهیلات
قرضالحسهه در آیهده اقداب به اامماح حساب میکههد که اینن امنر موجنب از بنین
رامن نیت قرضالحسهه میشود (عملیاتی و ارههگی).
 .Q1در تأسیس صهدوقهای قرضالحسهه بانکهای تجاری ،هنمچهنان باننک
اصلی(شرکت مادر) به عهوان خزانه وجوه قرضالحسهه در نار گرامه شنده کنه در
عمل دست باننک را بنرای اسنمفاده از وجنوه قرضالحسنهه در راسنمای مندیریت
ریسک نقدیهگی خود باز نگه میدارد (قانونی و ناارتی،

عملیاتی).

 .Q1وجود سیسمم ناارتی جداگاننه سنپردههای قرضالحسنهه در بانکهنای
تحت ناارت بانک مرکزی و صنهدوقهای قرضالحسنهه تحنت نانارت سنازمان
اقمصاد اسلامی مهجر به عدب اسمفاده حنداکثری و بهیهنه از مهنابع قرضالحسنهه در
کشور شده است (قانونی و ناارتی).
 .Q1وجود نرخ ذخیره قانونی نامهاسب برای سپرده قرضالحسهه و عدب تغییر
آن ممهاسب با شرایط اقمصاد کلان (قانونی و ناارتی).
 .Q1عدب ناارت بر مانده حسناب سنپرده قرضالحسنهه پساننداز بانکهنای
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تجاری و قرضالحسهه توسط بانک مرکزی موجب عدببهرهمهدی اقشار مموسنط و
ضعیف جامعه از این مهابع میشود (قانونی و ناارتی ،عملیاتی).
 .Q3اعمماد ناکاای مردب به شبکه بانکی در سپردهگذاری قرضالحسهه به دلیل
وجود مشکلاتی مانهد عدب شنفاایت  ،عملکنرد نامهاسنب و( ...قنانونی و نانارتی،
عملیاتی).
 .Q81عدب اجرای دسمورالعمل بانک مرکزی مصوب خرداد سال  8831مبهنی
بر تأسیس صهدوقهای قرضالحسهه توسط بانکهای تجاری و ضعف در نانارت
و عدب جدیت مقاب نا ر در عملیاتی سازی این مصوبه (قانونی و ناارتی).
 .Q88وجود شبهات مارحشده در قرعهکشی سپرده قرضالحسهه پساننداز و
ارههگسازی نامهاسب این شیوه در تجهیز مهابع (شرعی و ارههگی).
روایی و پایایی پرسشنامه
برای المیهان از روایی پرسشنامه ،سرالات به گروه کانونی عرضه شنده و اعضنای
گروه که از صاحبناران نااب بانکی هسنمهد ،رواینی آن را تأییند کردنند .در اینن
تحقیو ،به مهاور بررسی پایداری درونی سرالهای پرسشنامه ،از تکهیک سنهجش
پایایی ضریب آلفای کرونباخ اسمفاده گردید که با توجه بنه مقندار ضنریب آلفنای
کرونباخ که معادل با  1٫111بوده ،پایایی این پرسشنامه مورد تأییند قنرار گرانت.
جدول  ،8دامهه پاسخ خبرگان به هریک از سرالات اوقالذکر بوده و تنأثیر هرینک
از شاخصهای مورد پرسش در سرالات را در آسیبشهاسنی سنپرده قرضالحسنهه
پسانداز مورد بررسی قرار داده است.
جدول  .9تعیین درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها بر اساس مقیاس لیکرت
9
تأثیر خیلیکم

1
تأثیر کم

8
تأثیر متوسط

4
تأثیر زیاد

7
تأثیر خیلیزیاد

تحلیل پرسشنامه
در ماالعهی حاضر به مهاور تجزیه و تحلیل دادههنا از روش معادلنات سناخماری
بهره گرامه شد .در تحلیل دادهها با اسمفاده از معادلات ساخماری ،دو روش وجنود
دارد :روش اول که مبمهی بر نرباازارهای  Amosو  Lisrelاست ،در مواردی کناربرد

شناسایی و ارزیابی چالشهای حساب قرضالحسنه پسانداز و ارائه راهکارهای اصلاحی 10

دارد که :الف -حجم نمونه بالا باشد .ب -ممغیرها حالت نرمال داشنمه باشنهد .ج-
مدل اندازهگیری از نسبت به مدل ساخماری اهمیت بیشنمری برخنوردار باشند .بنا
توجه به اینکه این روش بر ساخمارهای کوواریانس میان ممغیرها مبمهی است و در
ههگاب محاسبات خااهنایی را بنرای هنر ینک از ممغیرهنای مشاهدهشنده در نانر
میگیرد ،از دقت بالاتری نسبت به روش «حداقل مربعات جزئی» 1برخوردار است؛
اما روش دوب ( )plsکه درواقع بر ساخمارهای واریانسی مبمهنی اسنت ،در منواقعی
کاربرد دارد که حجم نمونه پایین بوده و مدل ساخماری نسبت به مدل انندازهگیری
از اهمیت بالاتری برخوردار باشد .با توجه به موارد اوق و شرایط حاکم بنر نموننه
و مدل مفروض ماالعهی حاضر و اهمیمی که مدل ساخماری برای ماالعنه حاضنر
داشت ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش  plsاسمفاده شد .بنرای بررسنی مندل
مفهومی ماالعه با اسمفاده از نرباازار

pls8

 ،Smartدو مورد را باید در نانر داشنت:

نخست ،مندل انندازهگیری و دوب ،مندل سناخماری .بنرای بررسنی بنرازش مندل
اندازهگیری باید به ضرایبی چون ضریب آلفای کرونباخ و ضنریب اشنمراک توجنه
نمود .در صورتی که میزان آلفای کرونباخ بالاتر از  1/1و میزان ضریب اشمراک نینز
بالاتر از  1/1باشد ،مدل اندازهگیری از برازش مالوبی برخوردار است .در بررسنی
مدل ساخماری نیز باید به مقدار  R1توجه داشت؛ درصورتیکه اینن مقندار از عندد
 1/8بزرگتر باشد ،مدل ساخماری ماالعه از برازش مالوبی برخوردار خواهد بود.
(مصلح و همکاران)8831 ،
به مهاور بررسی اعمبار پرسشنامه ،پنس از ورود دادههنا بنه نرباانزار

Smart

 ،pls8با توجه به بار عاملی هر یک از چالشها برسنازهی منوردنار خنود (حنوزه
مفهومی) ،اعمبار هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرات .با توجه به معیار اورننل
و لاکر ،بارهای عاملی بزرگتر مسناوی  1/1از اعمبنار مهاسنبی برخنوردار هسنمهد.
(اورنل و لاکر)8318 ،
در جدول  ،1هریک از چالشهای منرثر بنر کنارکرد حسناب قنرضالحسنهه
پسانداز در قالب ارضیه پژوهش (که با علامت * نشان مشخص شده) ،بار عاملی
)9. Partial least Square (PLS
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و نمیجه ارزیابی آن مبهی بر پذیرش یا رد نشان داده شده است:
جدول  .4فرضیهها ،بارهای عاملی و نتیجهگیری عوامل مؤثر بر آسیبپذیری سپرده قرضالحسنه
سؤالات
پرسشنامه
Q8

Q2

Q9

Q4

Q5

Q6

Q7

Q1

Q3

Q82

Q88

فرضیات و نتایج
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه
فرضیه
بار عاملی
نتیجه

اقتصادی

شرعی

چالشها
قانونی و نظارتی
*
-./.84
رد

عملیاتی

فرشنگی
*
-./84.
رد

*
..../9
تائید
*
./..4
تایید

*
./.51
تایید
*
./915
تائید

*
./911
تائید
*
./.51
تایید
*
./.79
تایید
*
./79.
تایید
*
./.4.
تایید
*
./.9.
تایید
*
./5.9
تائید
*
./919
تائید

*
./578
تائید

*
./.41
تایید
*
./.59
تایید

*
./9.9
تائید

در شکل  1خروجی نرباازار  smart-plsکه نشناندههده بارهنای عناملی بنه همنراه
ضرایب مسیر بین ممغیرهای پههان است ،آمده است:
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شکل  .5ضرایب مسیر متغیرهای پنهان و بارهای عاملی متغیرهای آشکار

كیفیت مدل
کیفیت مدل با اسمفاده از ضریب تعیین بررسی میشود ،ضنریب تعینین بنرای هنر
ممغیر پههان نشان میدهد که چهد درصد از واریانسهای موجنود آن ممغینر پههنان
قابل تبیین است( .سبحانیارد)8831 ،
جدول  .5ضریب تعیین متغیرهای پنهان
مقولههای آسیبپذیری
شرعی
عملیاتی
فرهنگی
قانونی و نظارتی

R Square

./199
./118
./.15
./..8

با توجه به جدول  ،1دو مقوله شرعی و عملیاتی بیشمرین میزان از ضریب  R1را به
خود اخمصاص دادهاند.
بررسی پایایی و روایی متغیرهای پنهان
در این بخش محاسبات مربوط به روایی و پایا بودن مدل انجابشده و نمایج آن بنه

11

راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره سی ♦ پاییز 8931

شرح جدول  1است:
جدول  .6پایایی و روایی متغیرهای پنهان

اقتصادی
شرعی
عملیاتی
فرهنگی
قانونی و نظارتی

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

9
./789
./.87
./.91
./..7

9
./99
./594
./71
./547

8

متوسط واریانس
استخراجشده

1

9
./.99
./455
./494
./81.

آلفای کرونباخ ضریبی است که سازگاری درونی ممغیرهای پههان را نشان میدهند.
سازگاری درونی یک ممغیر پههان نشاندههده مینزان همبسنمگی بنین ممغینر پههنان
مربوله و ممغیرهای آشکار مربوط به آن میباشد .شاخص پایایی ترکیبی( )CRنینز
میزان پایایی هر ممغیر پههان را نشان میدهند و تفناوت آن بنا آلفنای کرونبناخ آن
است که در آلفای کرونباخ تمامی شاخصها با اهمیت مساوی در محاسنبات وارد
میشوند ولی در شاخص دوب هر شاخص با بار عاملی بیشمر اهمیت بیشمری پیندا
میکهد .بهابراین این شناخص را قنویتر و مهاقیتنر از آلفنای کرونبناخ دانسنت
(.سبحانی ارد )8831 ،از آنجا که بار عناملی شناخص پاینایی ترکیبنی مقولنههنای
اقمصادی ،شرعی ،عملیاتی و قانونی و ناارتی بنیش از  1/1اسنت گنواه از پاینایی
مهاسب ممغیرهای پههان(سازهها) است.
مهاور از شاخص روایی همگرا ،میانگین وارینانس بنه اشنمراک گذاشنمه هنر
ممغیر پههان با ممغیرهای آشکار مربوط به خود اسنت .هرچنه مینزان اینن مینانگین
بیشننمر باشنند ،یعهننی ممغیننر پههننان مننوردنار قننوت بیشننمری در تبیننین تغییننرات
(واریانسهای) ممغیرهای آشکار خود داشمه است .به همان دلینل گفمهشنده بنرای
ضریب تعیین ،شرط مهاسب بودن این شاخص بنرای هنر ممغینر پههنان بالنای 1/1
بودن این برای هر ممغیر پههان میباشد( .سبحانی ارد )8831 ،با توجه به اللاعنات
جدول اوق ،مقادیر این شاخص برای مقولههای اقمصادی و شنرعی ،حند کفاینت
9. Composite Reliability
)1. Average Variance Constructs (AVE
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لازب را برآورده ساخمه است.
بررسی برازش و درستی مدل
مهاور از برازش مدل در  plsآن است که مدل چه میزان از ارضیاتی کنه در منورد
ممغیر وابسمه را داشمه پیشبیهی کهد .مهمترین شاخص در این بخش «خاای جنذر
میانگین مربعات» 1است .این شاخص تفاوت بین مندل سناخمه شنده بنا دادههنای
تجربی را نشان میدهد .اگر مقدار این شاخص بنیش از  1/11باشند بنرازش قابنل
قبولی نمیجهگیری شده و اگر بالای  1/8باشد برازش خوب اسمهباط میشود .مقندار
این شاخص در پژوهش برابر با  1/188بوده که بیانگر برازش خوب مدل است.
قابلیت تعمیم مدل
برای آنکه بموان یاامههای تحقیو را تعمیم داد و از درسمی ارتبالات بین حوزههای
عواملی که بر نرخ سود سپرده بانکی تأثیر مهفی میگذارند ،المیهان حاصل کرد ،از
آزمننون «بننوت اسننمرپیهگ» 2در نربااننزار  smart-plsدر سنناح المیهننان  31درصنند
اسمفاده کرده که نمایج آن به شرح جدول  1است:
جدول  .7نتیجه ارزیابی فرضیات پژوهش
فرضیات

Original
Sample

میانگین
نمونه

انحراف
معیار

اقتصادی  >--عملیاتی

-./.48

-./..47

./...7

اقتصادی  >--فرهنگی
اقتصادی  >--قانونی و نظارتی

./899

./.155

./.995

./17

./.188

./.99.

عملیاتی >--شرعی

./..7

./...9

./.917

فرهنگی  >--شرعی
فرهنگی  >--عملیاتی

./19.

./.114

./..88

-./..5

-./..99

./..9

./...1

-./...8

./.189

.0158

.0151

.0.78

قانونی و نظارتی >--شرعی
قانونی و نظارتی >--عملیاتی

آماره t

./...
7
9/...
1
9/.87
./..1
.
11/.4
19
./..1
./..8
5
99041

P Values

پذیرش

./.7..

رد

./..1.

رد

./.959

رد

./.151

رد

.

تائید

./.111

رد

./.15

رد

.

تائید

)9. root-mean-square (RMS
1. Bootstrapping
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Original
Sample

فرضیات

میانگین
نمونه

انحراف
معیار

آماره t

P Values

پذیرش

5

سمون

statistics

 Tمقادیر  tرا برای هریک از مسنیرها نشنان میدهند .از آنجنا کنه

ساح المیهان  31درصد است و در صورتی که اینن مقندار بنین  +8/31و -8/31
باشد ،راباه بین آن دو ممغیر پههان مورد پذیرش واقع نخواهد گرات .این پنذیرش
را میتوان از سمون  P-Valueنیز مورد بررسی قرارداد .در اینن سنمون اگنر عنددی
بالای  1درصد باشد راباه مربوله مورد پذیرش قرار نخواهد گرات( .سبحانیارد،
)8831
راهکارهای پیشنهادی
پس از احصای چالشهای سنپرده قرضالحسنهه پساننداز از مهنابع کمابخاننهای و
مصاحبه با صاحبناران و همچهین انمشار پرسنشنامه و نارسنهجی از خبرگنان و
رتبهبهدی برحسب نار آنان ،ایهک به ارائه راهکارهای نا ر به هریک از مقولنههای
شهاساییشده در راسمای راع چنالشهنای سنپرده قرضالحسنهه پنس از دریاانت
نارات گروه کانونی میپردازیم.
 راهکارهای حوزه اقتصادی :با توجه به اسمفمائات از مراجنع عاناب تقلیند
در راسمای حفنظ ارزش قندرت خریند در قرضالحسنهه و امکنان اانزایش مبلنس
بازپرداخمی با لحا کردن ممغیرهایی مانهد تورب ،پاسنخ اکثنر مراجنع عندب جنواز
چهین محاسبهای از جهت پیدایش ربای قرضی میباشد( .موسویان )8811 ،البمه به
عقیده هاشمیشاهرودی پولاعمباری از آن جهت که بنهخودیخود ارزش مصنرای
ندارد و اقط در داد و سمد به کار میرود ،ویژگی ارزش مبادلهای و توان خرید آن
در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی به شمار میآید .معهنای دیگنر سنخن
ایهکه ارزش و مالیت این برگهها درست به اندازه قدرت خرید آنهاست و نه چینز
دیگر (توسلی ،)8811 ،پس میتوان گفت اازایش مبلس بازپرداخت قنرض اگنر بنه
اندازه جبران کاهش ارزش پول باشد ،اشکالی ندارد .به لور کلی ،برای راع نمودن
چالش تضعیف قدرت خرید در سپرده قرضالحسنهه پساننداز و پرهینز از ربنای
قرضی ،تعرینف سنپرده للنا ذینل عقند قرضالحسنهه پیشنههاد میگنردد .باننک،
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مسکوکات للا موجود در بازار را به عهوان سپرده قرض یا قرضالحسهه پذیرامه و
پس از انجاب اعمبارسهجیهای لازب ،آن را به ممقاضیان در قالب عقد قرضالحسنهه،
تسهیلات میدهد .گیرنده سکه ،در پایان مدت تسهیلات مو ف است ،عنین سنکه
را از بازار تهیه کرده و به بانک بازگرداند .در این سپرده ،هدف سپردهگذار و مالک
اولیه سکه ،دریاات خدماتی مانهد حفظ امهیت دارایی خود و یا قرضدهی با نینت
خیرخواهانه است .با توجه به ایهکه تسهیلات گیرنده یا دریااتکههنده سنکه ،عنین
سکه را در سررسید به بانک بازگردانده و قیمت سکه همراه با نوسانات بازار تغییر
کرده است ،ارزش پول در قیمت سکه حفظشده و ربای معاملی (اضنااهای کنه در
مبادله دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریاات میشنود) پنیش
نخواهد آمد.
البمه این راهکار را میتوان مهحصر به سکه و تحویل ایزیکنی آن ندانسنت و
آن را تا حد زیادی توسعه داد .بدین صورت که سنپردهگذار ،در قنرارداد خنود بنا
بانک ،به بانک وکالت داده تا معادل وجه نقد سنپردهگذاری ،بنه قیمنت روز ،للنا
خریداری کرده و آن را به خود (بانک) قرض دهد و در هر زمان که قصد برداشت
از حساب خود را داشت ،حجم للنای معنادل مبلنس درخواسنمی(میزان برداشنت)
سپردهگذار را با توجه به قیمت روز للا ،محاسبه و سپس آن میزان للا را از سپرده
للا نزد بانک کسر و معادل ریالی آن را (پس از اروش وکالمی به خود یا سنایرین)
به سپردهگذار پرداخت نماید .بدیهی اسنت در اینن راهکنار ،در صنورت اانزایش
قیمت للا ،حمی اگر سپردهگذار به میزان کل مبلس ریالی ابمدایی تحویلی به بانک را
نیز برداشت کهد ،حساب قرض یا قرضالحسهه او نزد بانک بسمه نشنده و تسنویه
کامل سپرده مذکور مسملزب تحوینل بخنش باقیماننده از حجنم للنای خرینداری
(وکالمی) شده و قرض (وکالمی) دادهشده ،میباشد .زیرا که در این راهکار ،درواقع
سپردهگذار به بانک للا قرض داده و میبایست همان حجم للا را کامنل دریاانت
نماید و این مبهای تسویه للب سپردهگذار از بانک و بسمه شدن حساب قنرض ینا
قرضالحسهه نزد بانک است .این روش را باننک میتوانند در تسنهیلات دهنی بنه
ممقاضیان نیز به کار گیرد.
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 راهکارهای قااووو

وااار : :راهکارهنایی کنه در اینن بخنش مانرح

میشود ،بیشمر بر اصلاح قانون در راسمای راع نقایص و ابهابزداییهای موجود در
این زمیهه دلالت دارد .در زمیهه ثابت بودن نرخ ذخیره قنانونی و عندب تغیینر آن در
شرایط تورب ،رکود و رونو اقمصنادی ،پیشنههاد میگنردد ،باننک مرکنزی بنا ارائنه
ضاباهای شهاور که میبایست در شورای پنول و اعمبنار بنه تصنویب برسند ،اینن
کاسمی را جبران کرده و وضنعیت بانکهنا را در مندیریت ریسنک نقندیهگی اینن
سپرده و اازایش قدرت آنان در اازایش تسهیلات دهی ،بهبود بخشد.
چالشهای قانونی از قبیل عدب نانارت بنر صنهدوقهای قرضالحسنهه بنازار
غیرممشکل ،تخصیص انمفاعی وجوه قرضالحسنهه ینا وجنود انحصنار در اعانای
تسننهیلات قرضالحسننهه بننه کارکهننان شننبکه بننانکی و عنندب تأسننیس صننهدوق
قرضالحسهه بانکهای تجاری ،ازجمله مواردی است که قنانون دچنار نقصنان ینا
ابهاب بوده و باید با توجه به تجارب موجود در نهناد ذیربنط منورد اصنلاح قنرار
گیرد .مثلاً میتوان راهکار جداسازی بانکداری قرضالحسهه از بانکداری تجاری را
بررسی کرد.
 راهکارهای عملیا : :برخی از چالشهای شهاساییشده در این حنوزه نینز
مانهد چالشهای قانونی و نانارتی ،راهکناری مخنالف چنالش موجنود را در پنی
خواهد داشت ،ازجمله چالشهایی که به آن اشاره نشده ،میتوان به عندب آشنهایی
کارکهان نااب بانکی با قراردادهای قرضالحسهه در بخش تجهیز و تخصیص اشناره
کرد .برگزاری کارگاههای آموزشی که بانکها میتوانهد برای دانشاازاینی کارکهنان
خود در این زمیهه برگزار کههد ،ازجمله راهکارهای کلیدی خواهد بود که پیشنههاد
میگردد.
راهکننار دیگننر عملینناتی بننرای تشننویو مننردب بننه سننپردهگننذاری ،تعریننف
شاخصهای بهرهوری در بخش قرضالحسهه ناناب بنانکی اسنت .باننک مرکنزی
بهعهوان سیاستگذار بازار پنول میبایسنت ،شناخص بهنرهوری و عملکنرد ناناب
بانکی در حوزه قرضالحسهه را با توجه به اهداای که در این زمیهنه دنبنال میکهند
تدوین نماید ،بانکهای کشور بر اساس شاخص لراحیشنده ،رتبهبهندی شنوند و
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بانکهای مواو را تشویو و بانکهایی که دچار کاسمی بوده را جریمه و بنه منردب
معرای نماید.
از دیگر راهکارهایی که برای چالشهای این حوزه مارح میشنود ،آن اسنت
که با توجه به عملکرد نسبماً مواو بانکهای قرضالحسهه در مقایسه بنا بانکهنای
تجاری در اداره وجوه قرضالحسهه ،مدیریت وجوه قرضالحسهه در کل کشور بنه
بانکهای قرضالحسهه واگذارشده و بانکهای تجناری سنپرده پنذیر اقنط نقنش
عاملیت بانکهای قرضالحسهه را بر عهده داشمه و مجراینی بنرای هندایت وجنوه
قرضالحسهه از مردب به بانکهای قرضالحسهه باشهد .به نار میرسد ،با مندیریت
مممرکز این وجوه توسط این بانکها ،بسیاری از مشنکلات مرتفنع شنده و اعممناد
مردب به این نهاد احیا خواهد شد.
 راهکارهای فرهنگ  :همانگونه که پیش از اینن مانرح شند ،چالشهنای
ارههگی در این پژوهش به دو دسمه تقسیم شدهاند ،دسنمه اول بنه منواردی اشناره
دارد که وابسمه به اهداف اانراد از سنپردهگذاری قرضالحسنهه بنوده و بنه تحقنو
ارههگ قرضالحسهه از جانب وی توجه میکهد .بخشی از راهکارهای اینن سناح
از چالشها را باید در نااب آموزشنی کشنور و تعلنیم اانراد در جهنت آشنهایی بنا
اهداف قرضالحسهه و ثمرات اخروی آن دنبال کرد و بخشی را از راههای عملیاتی
و قانونی به کار بست .اامماح حساب سپرده قرضالحسهه پسانداز با هندف برننده
شدن در قرعهکشی یا دریاات تسهیلات ،ناشی از تصمیمات اجرایی مدیران بنانکی
بوده که با شیوه مدیریت خود در بخش قرضالحسهه ،مردب را بنه اینن سمتوسنو
هدایت کرده و ارههگ قرضالحسهه را به موارد مذکور تهزل دادهاند.
ساح دوب از چالشهای ارههگنی کنه ناشنی از عندب سنهخیت مناهوی نهناد
قرضالحسهه با بانک به عهوان یک بهگاه انمفاعی اسنت ،راهکارهنایی را بنه دنبنال
خواهد داشت که خارج از نااب بانکی مارحشده و ساخمارهای جدیدی به غینر از
شبکه بانکی را برای مدیریت این نهاد خیرخواهانه پیشههاد میکهد .در هر صنورت
برای کمرنگتر کردن این چالشها ،باید پذیرات که حداکثر کارایی شنبکه بنانکی
در این راسما ،کمک به تسهیل مبادلات مبمهی بر قرض بوده ،نه قرضالحسنهه ،زینرا
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ماهیت انمفاعی باننک را نمیتنوان از آن مهفنک نمنود و نهناد انمفناعی ،در تحقنو
اهداف غیرمادی و خیرخواهانه عاجز است .برای مدیریت وجوه قرضالحسهه ،بنه
نار میرسد بهمرین نهادهایی که قرابت ارههگنی بنا ماهینت اینن عقند را دارنند،
ساخمارهای غیررسمی مانهد صهدوقهای خانوادگی ،سازمانی و محلی هسنمهد کنه
توسط معممدین و برگزیدگان سپردهگذاران و مشنارکتکههدگان در صنهدوق اداره
میشود .البمه همانلور که در ممن نیز اشاره شد ،عدب وجنود سنازوکارهای اعنال
برای مدیریت و ناارت این صهدوقها ،از دیگر چالشهای قانونی و ناارتی بنوده
که بازار پول با آن درگیر است.
 راهکارهای شرع  :با توجه چنالش شنرعی برگنزاری قرعهکشنی سنپرده
قرضالحسهه پسانداز و عدب اجمناع اقهنا بنر جنواز شنرعی جنوایز قرعهکشنی،
راهکاری که در این زمیهه مارح میشود ،انعقاد عقد وکالنت بنین سنپردهگذار بنه
عهوان موکل و بانک بهعهوان وکینل وی در قنرض دهنی اسنت .بنا اسنمقرار عقند
وکالت ،شبهه عدب شرعی بودن جوایز قرعهکشی که برخی به عهنوان زیناده قنرض
مارح میشود ،برلرف میشود ،زیرا در الگوی جدید ،بانک در مقاب قرض گیرنده
نبوده و پرداخت جوایز از جانب وی شبهه پرداخت ربا به جمینع سنپردهگذاران را
نخواهد داشت.
از چالشهایی که تاکهون به آن توجه نشده؛ بحث مشروط کنردن اعانای واب
به داشمن سپرده در حساب قرضالحسهه است که مصداق قرض بنه شنرط قنرض
بوده و لبو نار اکثر اقها ربا میباشد .راهکاری که در این مورد پیشههاد میشنود،
حذف این شرط برای اعاای تسهیلات است .باید مبهای اعانای واب بنه ممقاضنیان
نیاز آنان بوده و تا اخمصاص همه مهابع قرضالحسهه بنه تسنهیلات قرضالحسنهه،
اعاای واب صورت گیرد.
چالش دیگری که پژوهشهای قبلی به آن اشاره نداشنمهانند؛ اینن اسنت کنه،
صننهدوقهای قرضالحسننهه و برخننی بانکهننا کننه بننه اعاننای واب قرضالحسننهه
میپردازند ،بابت هزیهههای خود درصدی را بنهعهوان کنارمزد تسنهیلات دریاانت
میکههد که اگر بهصورت توااقی میان لراین و به میزانی باشد که اقنط هزیهنههای
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جاری نهاد اعااکههده تسهیلات قرضالحسهه را پوشش دهد ،لبو نار اکثر مراجع،
مشکلی ندارد ولی مشکل ایهجاست که برخی از بانکها بهجای دریاات سنود واب،
کارمزد اعاای تسهیلات را اازایش میدههد یا جوایز سپردههای قرضالحسنهه را از
محل کارمزد تسهیلات قرضالحسنهه تنأمین میکههند کنه اینن کنار جنایز نیسنت.
راهکاری که برای این چالش مارح میشود؛ ایهکه نرخ کارمزد یکسانی برای همنه
بانکهایی که در سیسمم بانکی به اعانای واب قرضالحسنهه اقنداب میکههند تعینین
شود .همچهین به علت اصالت نیت خیرخواهانه در سپرده قرضالحسهه میتنوان از
برخی از سپردهگذاران درخواست کنرد تنا هزیهنههنای نهادهنای قرضالحسنهه را
جبران کههد.
اگرچه ممکنن اسنت ،راهکارهنای مارحشنده در اینن بخنش ،راانع تمنامی
چالشهای موجود در حوزه قرضالحسهه نباشد ،اما بنا تندقیو منوارد منذکور کنه
حاصل همفکری مدیران اجرایی و اندیشمهدان اقمصاد اسلامی است ،میتوان عمده
مشکلات سپرده قرضالحسهه پسانداز در نااب بانکی را مرتفنع کنرده و کنارایی را
در این حساب اازایش داد.
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،سعی بر آن شده است که با اسمفاده از روش اراترکینب ،مهنابع
کمابخانننهای در راسننمای شهاسننایی ابعنناد مخملننف چالشهننای حسنناب سننپرده
قرضالحسهه پسانداز مورد ماالعه قرار گیرد و یاامههای روش اراترکینب حناکی
از آن بود که چالشهای قانونی و ناارتی ،ارههگی ،اقمصادی ،عملیاتی و در نهایت
چالشهای شرعی به ترتیب مهمترین حوزههایی بوده که در آسیبشهاسی حسناب
سپرده قرضالحسهه مورد توجه پژوهشگران این حنوزه قرارگرامنه اسنت .در گناب
بعد ،پس از مصاحبه با خبرگان نااب بانکی و شهاسایی چالشهای جدید ،یاامههای
حاصل از روش اراترکیب و مصاحبه با خبرگان در گنروه کنانونی منورد بحنث و
ماالعه قرار گرات و مهمخب چالشهای شهاساییشده در قالب  88گنزاره ،توسنط
خبرگان و صاحبناران بازار پول مورد ارزیابی قرار گرات.
اعالان اقمصادی در کممرین زمان به ساح بالایی از مهابع منالی کمهزیهنه نیناز
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دارند ولی کمبود مهابع بانکها و بالا بودن سناح تقاضنای مشنمریان منانعی بنرای

تأمین تسهیلات مورد نیاز اعالان اقمصادی شده است و در نمیجنه کناهش سنرمایه-
گذاری ،عدب تسهیل اعالیتهای اقمصادی ،کاهش نرخ رشند اقمصنادی و تضنعیف
تولید و اشمغال رخ داده است .توسعه سپردهگذاری و تسهیلاتدهنی قرضالحسنهه
میتواند با اعالسازی مهابع مالی ارزان برای تولیدکههدگان ،اازایش مشارکت آحناد
جامعه در اعالیتهای اقمصادی ،تقویت عوامنل تولیند و اخمصناص سنهم عادلاننه
عامل سرمایه در تولید در نهایت مهجر به بهبود بهرهوری در اضای واقعنی اقمصناد
شده و بسمرساز اقمصاد مقاوممی شنود .اینن پنژوهش سنعی خنود را در احصنای
حداکثری مشکلات و چالشهای سپرده قرضالحسهه پسانداز نموده ولی همچهان
پژوهشگران اقمصاد اسلامی میبایست با رصد و شهاسایی دقیو این موارد در بنازار
پول ،نسبت به آن واکهش نشنان داده و راهکارهنای ممهنا ر را در تحقیقنات خنود
پیشههاد کههد و نهادهای ناارتی مانهد بانک مرکزی و سنازمان اقمصناد اسنلامی بنه
عهوان ممولیان اصلی بخنش قرضالحسنهه ،میبایسنت تلناش خنود را در راسنمای
عملیاتیسازی پژوهشهای این حوزه به کار گیرند.
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ازکی نا ،مصننافی .تننوکلی ،محمننود (« .)8811اننرا تحلیننل ماالعننات رضننایت شننغلی در
سازمانهای آموزشی» .نشریه نامه علوب اجمماعی ،شماره .11-8 :11
ابونننوری ،اسننماعیل و قاسننمیتازهآبادی،ااسننانه (« .)8811ارزیننابی اثننر ارزشااننزوده
قرضالحسهه بر توزیع درآمد» .اصلهامه علمی پژوهشنی اقمصناد اسنلامی ،شنماره
.811-883 :)1(11
الموسوی الخویی ،ابوالقاسم ( .)8811مههاج الصالحین .قم :مدیههالعلم.
انصاری ،مرتضی بن محمدامین ( .)8818المکاسب .قم :مهشورات دار الذخائر.
ایزدی ارد ،علی اکبر (« .)8811بررسی اقهی قرض اسکهاس و تأثیر تورب بر آن» .اصلهامه
علمی پژوهشی اقه و اصول ،شماره 81-88 :18
بهی لبا ،سیدمهدی ( .)8831آسیبشهاسی نااب بانکی ساماندهی تجهیز و تخصیص مهابع
قرضالحسهه بانکها و مرسسات اعمباری غیر بانکی .تهران :معاونت پژوهشهای
اقمصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
توحیدی نیا ،ابوالقاسم (« .)8838جذب سپرده قرضالحسهه به کمک ابنزار منالی اسنلامی
(صکوک)» .دواصلهامه علمی پژوهشی تحقیقات منالی اسنلامی ،شنماره -818 :1
.811
توحیدینیا ،ابوالقاسم .اولادگر ،وحید (« .)8831آسیبشهاسنی سنپردههای قرضالحسنهه
در نااب بانکداری بدون ربای ایران» .اصلهامه علمنی پژوهشنی اقمصناد اسنلامی،
شماره .811-811 :11
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توسلی ،محمداسماعیل (« .)8811بررسی و نقد نارینات برخنی از اندیشنهوران اسنلامی
درباره ماهیت پول» .اصلهامه اقمصاد اسلامی ،شماره .813-818 :83
حائری ،محمود .اسلامی ،ساجده (« .)8831مبنانی اقهنی جنوایز قرضالحسنهه بانکهنا».
نشریه علمی پژوهشی ماالعات اقه و حقوق اسلامی ،شماره .881-888 :81
حبیبپنور ،کنرب .صنفری ،رضنا ( .)8811راههمنای جنامع کناربرد  SPSSدر تحقیقنات
پیمایشی .تهران :نشر لویه.
حبیبیان نقیبی ،مجید (« .)8818قرضالحسهه و راهبردهای توسعه اقمصادی» .مجله علمنی
پژوهشی نامه مفید ،شماره 818-811 :88
حسنزاده ،علی .کا می ،مهین دخت (« .)8818صهدوقهای قرضالحسهه ارزیابی کارکرد
در بازار پول و اعمبار« .اصلنامه علمی پژوهشی اقمصاد اسلامی ،شنماره -11 :81
.11
حشممی مولایی ،حسین (« .)8811تأثیر عملکنرد صنهدوقهای قرضالحسنهه بنر توسنعه
مالی» .پژوهشنامه اقمصادی ،شماره .881-813 :1
راشکی ،مریم .سالارزهی ،حبیب الله .کمالیان ،امین رضنا .سنید نقنوی ،میرعلنی .و یفنه،
زهرا ( .)8831ارائه الگوی تعیین و اسمقرار اثربخش اسمعداد کارآاریهانه با رویکرد
اراترکیب .اصلهامه علمی پژوهشی توسعه کارآاریهی.111-113 :
سبحانیارد ،یاسر ( .)8831مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات سناخماری.
تهران :دانشگاه اماب صادق (ع).
سماواتی ،علیرضا .و امیهی ،عباس (« .)8811موضوع شهاسی پول و جایگاه آن در احکناب
اقهی کاهش ارزش پول» .جسمارهای اقمصادی ،شماره .811-818 :1
سننهیلی ،کیننومر (« .)8811مقایسننه ناننری کننارایی بانکننداری غیرربننوی در تجهیننز و
تخصیص مهابع» .دواصلهامه علمی پژوهشی ماالعات اقمصناد اسنلامی ،شنماره :8
888-881
روحانی ،سید علی .علیزادهقرهباغ ،رضا ( .)8831جایگاه بانکهای قرضالحسنهه در ناناب
پولی ایران ،بسمرهای قانونی و تحلینل عملکنرد منالی .تنألیف مجموعنه مقالنات
بیسنت و ششننمین همننایش بانکننداری اسنلامی .تهننران :موسسننه عننالی آمننوزش
بانکداری ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
شننعباتیمننوثقی ،حبیننب اللننه (« .)8838تحلینل اقهنی جایزههننای بننانکی در سننپردههای
پسانداز» .اصلهامه علمی پژوهشی اقمصاد اسلامی ،شماره .811-811 :11
عربمازار ،عباس .کیقبادی ،سعید (« .)8811جایگاه قرضالحسهه در نااب بنانکی اینران».
اصلهامه علمی پژوهشی اقمصاد اسلامی ،شماره .11-88 :11
عزتی ،مرتضی (« .)8811عوامل مرثر بر به کارگیری پنول بنرای کسنب سنود ینا اعانای
قرضالحسهه» .اصلهامه تخصصی دین و اقمصاد ،شماره  8و.18-11 :1
عزتی ،مرتضی (« .)8838ارزیابی اثر بازارهنای منالی بنر بنازار قرضالحسنهه در اینران».
اصلهامه علمی پژوهشی جسمارهای اقمصادی ،شماره .811-811 :11
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علیاننژادی ،ابوالقاسم ( .)8811اسمفمائات جدید آیتالله مکارب شیرازی .قم :مدرسه الاماب
علیابنابیاالب.
ایضی ،کامران .تقویانرد ،محمندتقی .رئیسنی ،ایمنان .محمودصنالحی ،مهندی (.)8831
«چارچوب اندازهگیری ارزش کسب و کنار اهناوری اللاعنات» .اصنلهامه علمنی
پژوهشی پژوهشهای عمومی مدیریت ،شماره .81-11 :81
کمیجانی ،اکبر .و هادوینیا ،علی اصغر (« .)8811درآمندی بنر جایگناه قرضالحسنهه در
اسلاب و اثرات اقمصادی آن» .اصلهامه علمی پژوهشی نامه مفید ،شماره -188 :81
.111
لشکری ،محمد .حسیهی ،سید محمد .و معدنی ،محمد علی (« .)8831بررسی موضوع ربنا
در قراردادهای «قرضالحسهه» رایج در سیسمم تأمین مالی ایران» .اصلهامه علمی-
ترویجی اقمصاد و بانکداری اسلامی ،شماره .11-83 :88
محقر ،علی .جعفرنژاد ،احمد .مدرس یزدی ،محمد .صنادقی مقندب ،محمدرضنا (.)8831
«ارائه الگوی جامع هماههگی اللاعاتی شبکه تنأمین خودروسنازی بنا اسنمفاده از
روش اراترکیب» .دواصلهامه علمی پژوهشی مدیریت اهناوری اللاعنات ،شنماره
.831-818 :)1(1
محقونیا ،محمدجواد (« .)8811بررسی جایگاه قرضالحسنهه در ناناب بنانکی جمهنوری
اسلامی ایران» .دواصلهامه علمی پژوهشی معرات اقمصادی ،شماره .811-818 :8
مقدب ،وحید .جانی پور ،محمد .و خلیلی ،علی (« .)8831الگنوی بنازار قرضالحسنهه بنر
اساس تحلیل محموای آیات قنرآن» .اصنلهامه علمنی پژوهشنی اقمصناد اسنلامی،
شماره .18-88 :)11(81
موسایی ،میثم ( .)8811ربا و کاهش .تهران :پژوهشکده اقمصاد دانشگاه تربیت مدرس.
موسویان ،سید عباس (« .)8818لرحی بنرای سناماندهنی صنهدوقهای قرضالحسنهه».
اصلهامه علمی پژوهشی اقمصاد اسلامی ،شماره .11-81 :81
موسنویان ،سنید عبناس (« .)8811ارزینابی قراردادهنا و شنیوههای اعانای تسنهیلات در
بانکداری بدون ربا» .اصلهامه علمی پژوهشی اقمصاد اسلامی ،شماره .11-11 :83
موسویان ،سید عبناس (« .)8811الگنوی جدیند بانکنداری بندون ربنا» .اصنلهامه علمنی
پژوهشی اقمصاد اسلامی ،شماره .11-88 :18
موسویان ،سید عباس ( .)8811معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
موسویان ،سید عباس ( .)8813ارزیابی عملکرد سنپردههای بنانکی در بانکنداری بندون
ربای ایران .همایش بانکداری اسلامی .تهران :موسسه عالی بانکداری ایران.
موسویان ،سید عباس و راهنشین ،علی (« .)8838حسنابهای قرضالحسنهه اخمصاصنی
راهکاری بهیهه برای هدایت و مدیریت مهابع قرضالحسنهه در ناناب بانکنداری».
دواصلهامه علمی پژوهشی معرات اقمصاد اسلامی ،شماره .818-818 :88
میرجلیلی ،سید حسین (« .)8818الگویی برای سازماندهی مجدد نااب بنانکی در اینران».
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اصلهامه علمی پژوهشی نامه مفید ،شماره .31-11 :11
میرمعزی ،سید حسین ( .)8811سیسمم تجهیز و تخصیص مهابع در اقمصناد بندون سنود.
تهران :انمشارات پژوهشکده اقمصاد دانشگاه تربیت مدرس.
هادوینیا ،علی اصغر (« .)8811اوراق قرضالحسنهه» .اصنلهامه علمنی پژوهشنی اقمصناد
اسلامی ،شماره 18-811 :1
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