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ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ« و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ آن در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش دﻟﻔﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﻧﻈﺮات
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه و
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از آزﻣﻮنﻫﺎی دوﺟﻤﻠﻪای و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ
ﻻ ،در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ً
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه و ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ،در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ،در ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎرت
ﺷﺮﻋﯽ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر »ﻣﺪل ﺣﺪاﮐﺜﺮی« اﺳﺖ و ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﻻزم اﺳﺖ در
اﺟﺮای اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ
و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ »اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ« در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی Z10 ،O16 ،O10 ،L87 :JEL
* داﻧﺸﯿﺎر ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ؛ samosavian@yahoo.com
† اﺳﺘﺎد ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان؛ azara@modares.ac.ir
‡ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق
)ع( ،ﺗﻬﺮان؛ ) meisami@isu.ac.irﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻃﺮﺣﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

 ۱ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ،ﻧﻈﺮﭘﻮر و ﮐﻔﺸﮕﺮ ) ،(۱۳۸۸ص۱۱ .
 ۲ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن  ،ﻣﯿﺴﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪزاده و ﺧﻮاﻧﺴﺎری ) ،(۱۳۹۱ص۵ .

3

Shariah supervision
 ٤ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻧﺒﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﮐﺜﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎی ﮐﺸﻮر )ﻣﺼﻮب ،(۱۳۶۲
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪف ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ »اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻖ و ﻋﺪل )ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ
اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدش ﺻﺤﯿﺢ ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر« اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻓﺮاﻫﻢﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ از وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺿﺮورت اﺻﻼح وﺿﻊ
۱
ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ درک ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ )زودﺗﺮ از
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ( ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ آنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود،
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻟﺬا اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ ۲.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ راهاﻧﺪازی
ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ،۳اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﺎص ،ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ اﺳﻼﻣﯽﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ٤اراﺋﻪ ﺷﺪه
و ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺟﺮا
ﺷﺪه ،ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
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۶۱

 ۲ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ادﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﻌﺪود
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارش
ﻣﯽﺷﻮد.
۲
زوﻟﮑﻔﻠﯽ ) (۲۰۱۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﻣﺒﺴﻮط ،ﺑﻪ
ﮔﺮدآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻨﺞ
وﯾﮋﮔﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﮔﺮدآوری ﮔﺮدد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻮرای ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﻀﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ،اﻓﺸﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ.
زوﻟﮑﻔﻠﯽ ) (۲۰۱۰ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی راهاﻧﺪازی اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﯾﻌﺖ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ دارای ﻣﺪل واﺣﺪی ﻧﺒﻮده و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۳۹۱ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ «۳در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
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ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﻻزم اﺳﺖ واﺟﺪ ﭼﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟«.
ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ،۲در ﺑﺨﺶ  ۳ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﭙﺲ ،در ﺑﺨﺶ  ۴روش دﻟﻔﯽ ۱و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ  ۵ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ دورﻫﺎی دﻟﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ  ۶ﻧﯿﺰ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪﺷﺪه
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۶۲

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

 ۳ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻇﺮ
وﻇﯿﻔﻪ دارد ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺻﻮل،
ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﻗﻮاﻋﺪ و دﺳﺘﻮرات ﻓﻘﻬﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎﻣﻼت )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم اﮐﻞ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻧﺒﻮد رﺑﺎ،
ﻧﺒﻮد ﻏﺮر ،ﻧﺒﻮد ﺿﺮر و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً درک ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ و وﺟﻮد ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(.
ازاﯾﻦرو ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﻣﺘﻔﺎوت از
۲
ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻨّﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،اﺑﻌﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

 ۲ﻗﻄﺎن ) ،(۲۰۰۶ص۳۱ .
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ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای
ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮ »اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ «۱ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻈﺎرت دارد .اﻣﺎ در اﯾﺮان
ﻻ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮده و ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۳۸۸ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ،ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ارﺗﻘﺎ
داده و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻀﺎی اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪﻧﻔﺲ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻓﻀﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،راهاﻧﺪازی اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ،اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،روزآﻣﺪ ﮐﺮدن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮاج
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ازاﯾﻦرو،
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ دارای ﻧﻮآوری ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۶۳

1

Shariah risk
)Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI
(2010), p. 42
 ۳ﻫﻤﺎن ،ص۵۳ .
4
Islamic Financial Services Board (2009), p. 3
 ٥ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ،ص ۹ .و ﮐﻤﺴﯿﻮن اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺎﻟﺰی ) ،(۱۳۸۵ص۱۱ .
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ﻣﻮارد آن» ،رﯾﺴﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ« ،۱و ﺿﺮورت »ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان رﯾﺴﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد» :رﯾﺴﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم،
۲
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ» :ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻠﯿﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت در ﻧﻬﺎﯾﺖ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ،اﺻﻮل و روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان
رﯾﺴﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم( و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ ﻃﻮر
۳
ﺧﺎص( را ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ داد«.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزی رﯾﺴﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻘﻬﯽ ،ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ،ﺷﻮرای ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻪ اﯾﻦ
٤
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎر وﯾﮋهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :درونزا ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺑﺎﻧﮏ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﯽ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،اراﺋﻪ ﻣﺸﻮرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن،
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ذیﻧﻔﻌﺎن )ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن( ،ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻣﻮردی
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ
در راﺳﺘﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻘﻮد ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
٥
ﺑﺮﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ.
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ
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اﻟﮕﻮیﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎرت )ﮐﻪ
ﯾﺎ در داﺧﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﺎ ﻫﺮ دو(،
اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ،ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ،اﺧﺘﯿﺎرات
ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮﺟﻊ )ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ دوﻟﺖ( ،ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای
ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ )ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ( ،اﺟﺒﺎری ﯾﺎ
اﺧﺘﯿﺎریﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ )ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای
ﻓﻘﻬﯽ را اﺟﺒﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ( ،ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف )ﺟﻬﺖ
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ( و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ )ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪی ﺟﻬﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارد و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد( .در ﺟﺪول  ۱ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ،ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ را ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از» :وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ«» ،وﺟﻮد ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮﺟﻊ در ﺑﯿﺮون از ﻣﺆﺳﺴﻪ« و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ
»اﺟﺒﺎری ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ« .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﺎی داد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 (۱روﯾﮑﺮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ :ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ روﯾﮑﺮد
ﺣﺪاﻗﻠﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ
)ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ(.
 (۲روﯾﮑﺮد ﺣﺪاﮐﺜﺮی :در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،روﯾﮑﺮد ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ،روﯾﮑﺮد
ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از روﯾﮑﺮد ﺣﺪاﮐﺜﺮی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
)ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻟﺰی ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﻣﺎرات(.
 (۳روﯾﮑﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ :اﯾﻦ روﯾﮑﺮد درواﻗﻊ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ دو روﯾﮑﺮد ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﯾﺖ و ﻗﻄﺮ(.
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ﺟﺪول ۱
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺎﻟﺰی

ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧﮏ

اﺟﺒﺎری

ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﺑﻠﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ و
ﻧﻈﺎرﺗﯽ

ـ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧﮏ

اﺧﺘﯿﺎری

ـ

ﺧﯿﺮ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ و
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ـ

ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ

اﺧﺘﯿﺎری

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت

ﺧﯿﺮ

اﻧﺪوﻧﺰی

ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧﮏ

اﺟﺒﺎری

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﺑﻠﻪ

ﺑﺤﺮﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ
و ﻧﻈﺎرﺗﯽ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧﮏ

اﺟﺒﺎری

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﺑﻠﻪ

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ

دوﻟﺖ و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧﮏ

اﺟﺒﺎری

ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﺑﻠﻪ

ﮐﻮﯾﺖ

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ـ

ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ

اﺟﺒﺎری

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺘﺎوا
)وزارت
اوﻗﺎف(

ﺑﻠﻪ

ﻗﻄﺮ

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ـ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧﮏ

اﺟﺒﺎری

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﺑﻠﻪ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻣﺸﻮرﺗﯽ،
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ

ـ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧﮏ

اﺟﺒﺎری

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ـ

ﺧﯿﺮ

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻄﺢ
ﻧﻈﺎرت

اﺧﺘﯿﺎرات
ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ
ﺷﺮﻋﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

اﺧﺘﯿﺎرات
ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ
ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﺮﺟﻊ

ﻣﺮﺟﻊ
اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه

اﺟﺒﺎری ﯾﺎ
اﺧﺘﯿﺎریﺑﻮدن
ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ

ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف

وﺟﻮد
ﻗﺎﻧﻮن
واﺣﺪ

۶۶

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

 ۱ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ» :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﺑﺎ ﻫﻨﻮز در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ« )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی:
view/92476؛http://alef.ir/1388/content/
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎ.۱۳۹۲/۳/۶ :
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ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ از
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﺗﺠﺎرب ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ،ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ راﯾﺞ و
ﻏﺎﻟﺐ ،ﻣﯿﺰان اﺳﻼﻣﯽﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت
ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ و ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ( در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ،ﻣﺘﻮﻟﯽ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد )ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻓﻘﻬﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ( .ﻋﺪمﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ
آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﻋﺪماﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن،
۱
اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾّﻦ و ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء اﺳﺖ.
ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .اول آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮراﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ(؛
دوم آﻧﮑﻪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻘﻬﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺸﻮرﺗﯽ دارد؛ ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻬﺎرم آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ در داﺧﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﺎ در داﺧﻞ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن ﻋﻘﻮد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮﻓﯿﻦ
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﻋﻘﻮد در ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻏﯿﺮه )ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺰء
اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ(،
را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۶۷

 ۴ﮐﻠﯿﺎت روش دﻟﻔﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای آن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
روش دﻟﻔﯽ ،ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﮔﺮوﻫﯽ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روش ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻮده و در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ )راﻧﺪﻫﺎ و ﯾﺎ دورﻫﺎ( ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ،در
راﺳﺘﺎی ﮔﺮدآوری ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن و اﯾﺠﺎد اﺟﻤﺎع ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ »ﭼﻪ ﻫﺴﺖ« دارﻧﺪ ،دﻟﻔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ«
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .در اداﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روش دﻟﻔﯽ و ﺷﯿﻮه اﺟﺮای آن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱.۴ﺗﻌﺮﯾﻒ
ارزﯾﺎﺑﯽ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻟﻔﯽ را ﻓﻦ ،روﯾﮑﺮد،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ،رأیﮔﯿﺮی ،روش و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ۱.اﯾﻦ ﺗﻨﻮع واژه ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺗﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺗﻌﺮﯾﻒ روش دﻟﻔﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ.

 ۱اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﺟﺮﻣﯽ ) ،(۱۳۷۹ص۲ .
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ﮐﺸﻮر در ﮔﺮوه روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ در ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ )و ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن( ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،روﯾﮑﺮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ در ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﮐﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارای ﻫﺰاران ﺷﻌﺒﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ روﯾﮑﺮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ در ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖﺗﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر
و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ روش دﻟﻔﯽ و ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

۶۸

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

 ۲.۴اﻫﺪاف

 ۳.۴ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ روش دﻟﻔﯽ اﺑﻌﺎد ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺴﯿﺎری ﯾﺎﻓﺘﻪ و در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﻓ ّﻨﺎوری ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،اﺑﺪاﻋﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش دﻟﻔﯽ
۲
ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.

 ۴.۴ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای دﻟﻔﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از ورود ﺟﺰﯾﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده
ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳ ًﺎ ﭼﺮا روش دﻟﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ »اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﮕﻮی
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن« اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب روش دﻟﻔﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ روش دﻟﻔﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ،اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
 ۱اﺣﻤﺪی ،ﻧﺼﯿﺮﯾﺎﻧﯽ و اﺑﺎذری ) ،(۱۳۸۷ص۳ .
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ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ در روش دﻟﻔﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺮوﻫﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن )در
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ( ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ روش ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺑﺎ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ )ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ( ،ﺗﮑﺮار دﻓﻌﺎت ارﺳﺎل
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از آﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه
۱
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ.

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۶۹

 ۱.۴.۴ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
و اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ( اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻋﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﺮﺳﺶ
ﻓﺮﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 (۱ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ :وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟
 (۲ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اول :اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؟
 (۳ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ دوم :وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 ۲.۴.۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن )ﭘﺎﻧﻞ(
دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم در اﺟﺮای روش دﻟﻔﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ.
درواﻗﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻼکﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ »ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون
رﺑﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر« ،ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ »ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درواﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ از دو »ﻣﻌﯿﺎر« ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮدن
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ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻌﺎً ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺠﺰ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ روش دﻟﻔﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺳ ًﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد دﻟﻔﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ از روش دﻟﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ و ﯾﺎ
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ادﺑﯿﺎت ﺳﺎزﮔﺎری
دارد .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮدن دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ،آﺧﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دادهﻫﺎ ،روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ روش ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﺑﯿﻦ روشﻫﺎی
ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺰ دﻟﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.

۷۰

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺟﺪول ۲
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن )ﭘﺎﻧﻞ(
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺷﻤﺎره

ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮدن در ﺣﻮزه
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر

۱

ﭼﺎپ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ
در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری(.

۲

ﭼﺎپ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب
ﺗﺮﺟﻤﻪای در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ
ﺳﻄﺤﯽ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری(.

۳

ﭼﺎپ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽـ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ
در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری(.

۴

اﻧﺠﺎم ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوژه در
ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﮐﺸﻮر )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ(.

۵

ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮا در
ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮر )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ(.

۶

ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل در
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ،وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﯿﺮه(.

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

 ۳.۴.۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن )ﭘﺎﻧﻞ(
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎم در اﺟﺮای روش دﻟﻔﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در ﺟﺪول  ۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ دو ﻣﻌﯿﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ
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در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻮزهای ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﮕﺮی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺸﻮر .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ »ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ« ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر
اراﺋﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب و در ﺟﺪول  ۲اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ »ﺧﺒﺮه
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ« ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ،واﺟﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ،از
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺪول  ،۲ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ(.

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۷۱

 ۴.۴.۴ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور اول دﻟﻔﯽ )ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز(
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ دﻟﻔﯽ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اول ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .درواﻗﻊ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺸﺖ
ﭘﺮﺳﺶ )ﻣﻨﺪرج ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت( ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺳﻪ دﻫﻪای ﮐﻪ از اﺟﺮای
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در راﺳﺘﺎی زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دوم )از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻨﺪرج ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت( ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور اول ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۲۰وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰ﮔﻮﯾﻪ )ﻣﻨﺪرج ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت( ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .دﺳﺘﻪ اول ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ »ﭘﯿﺶ از

 ۱در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی )ﺑﻪوﯾﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ( ،اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ
و ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
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»ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ« و »ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ« ،ﺣﺪاﻗﻞ واﺟﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪای  ۴۰ﻧﻔﺮه اﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ادﺑﯿﺎت روش ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ  ۴۰ﻧﻔﺮه( ،ﺗﻼش ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن واﺟﺪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ۱.در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ و اﺑﻌﺎد ﮐﺎر را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  ۴۰ﺧﺒﺮه،
 ۳۲ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

۷۲

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

 ۵.۴.۴ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور دوم دﻟﻔﯽ )ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ(
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن  ۲۰وﯾﮋﮔﯽ اوﻟﯿﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و
ﻫﻔﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻔﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور اول اﺿﺎﻓﻪ و
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دوم ﺑﺎ  ۲۷ﮔﻮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ٤.در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ٥ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺒﺮﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﺪ ًا اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ۲۰ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

ex-ante
ex-post

1
2

 ۳ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
 ٤ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ و اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ در دور اول ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ »ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ«
ﮔﺮدآوری ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺑﻪﻧﺪرت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
5
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اﺟﺮا« ۱و دﺳﺘﻪ دوم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ »ﭘﺲ از اﺟﺮا« ۲را در
ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽداد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﯿﻒ،
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ وﯾﮋﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
»ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎز« ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص و ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ ،آﻧﺮا در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان آﻣﺎر و روش ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ »ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺣﻀﻮری
ﻋﻤﯿﻖ« ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮردﺑﻪﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﻧﻈﺮات
ﻣﺒﺴﻮط آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﮑﺘﻮبﻧﻤﻮدن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﮔﻮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ًﺎ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ
۳
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۷۳

 ۵ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻟﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
آﻣﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه
از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

 ۱.۵رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ،
ﺗﺄﯾﯿﺪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن اﺳﺖ .رواﯾﯽ )اﻋﺘﺒﺎر (۱ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
»آﯾﺎ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ را ﮐﻪ اﺑﺰار ﺑﺮای آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ« ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
۲
ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ رواﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،از ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۴۰ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر( و در دور اول،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ رواﯾﯽ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

 ۲ﺳﺮﻣﺪ ،ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺣﺠﺎزی ) ،(۱۳۸۹ص۷۷ .

validity
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 ۶.۴.۴ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور ﺳﻮم دﻟﻔﯽ )ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی(
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دﻟﻔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۲۷ﮔﻮﯾﻪ ﻣﻄﺮحﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﺠﺎد »اﺷﺒﺎع ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،اﻗﻨﺎع ﻧﻈﺮی و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺟﻤﺎع
ﻧﺴﺒﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم دﻟﻔﯽ ،ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ و
ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﺑﺴﺘﻪ ،از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را
در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور ﺳﻮم ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه و ﯾﺎ
اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن درج ﮔﺮدﯾﺪ و
از ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﺻﻼح اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

۷۴

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

 ۲.۵روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞﺷﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ )دورﻫﺎ( اﺳﺖ .در ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد
روش ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع روﯾﮑﺮدﻫﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻟﻔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف دﻟﻔﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر دورﻫﺎ ،ﻧﻮع
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﯾﮏ

 ۲ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺷﻮرﯾﻨﯽ ) ،(۱۳۸۶ص۳۴ .

reliability
Cronbach alpha

1

3
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ارزﯾﺎﺑﯽ »ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ« اﺑﺰار ،دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
)اﻋﺘﻤﺎد (۱ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ
ﯾﮑﺴﺎن ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ« ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه واﺣﺪ از اﻓﺮاد داده ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ادﺑﯿﺎت روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ،ﻻزم
اﺳﺖ از ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .داﻣﻨﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻋﺪدی از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ
ﯾﮏ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺻﻔﺮ ﻣﻌﺮف ﻋﺪمﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺮف
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪﻧﺪرت دﯾﺪه ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
۲
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮏ ﮐﺮد.
۳
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ» ،آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ« اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺘﺎدان
آﻣﺎر و روش ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﺷﺎﻣﻞ  ۲۷ﻋﺎﻣﻞ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٫۷۴اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۰٫۷۰اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻻزم را دارد.

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۷۵

ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ۱.در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎدان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﺎر و روش ﭘﮋوﻫﺶ ،روشﻫﺎی آﻣﺎری ذﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 ۲.۲.۵آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪای
آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪای ،۳آزﻣﻮﻧﯽ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ،ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ )در ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ(.
در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻻﺑﻮدن و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻻ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﻌﻤﻮ ً
٤
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﮐﻤﺘﺮ از  ۰٫۰۵ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ )ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت(
ﻤﯽﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﺪول  ۳ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐ ّ
ﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،ﺑﯽﻧﻈﺮم ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﮐﺎﻣﻼً
ﻃﯿﻒ ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣ ً
ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﺪاد ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ و
ﻤﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺪد ًا ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی و ﮐ ّ
 ۴۰ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد( ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۳۲ﻣﻮرد
ﮔﺮدآوری ﺷﺪه و ﻣﻮردﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪای از ﻧﺮماﻓﺰار  SPSSﻧﺴﺨﻪ  ۱۶اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﻓﺮﻣﺎن  binomialﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ :ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮاﻓﻖ
ﻼ ﻣﻮاﻓﻖ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﺑﺮای
)ﭘﯿﺮوزی( ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣ ً
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯽﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﺷﮑﺴﺖ( ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺨﺎﻟﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣ ً
1

Theodore & Gordon (2009), p. 77
descriptive statistics
3
binomial test
2

 ٤ﺳﺮﻣﺪ و ﻫﻤﮑﺎران ،ص۱۲۶ .
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 ۱.۲.۵آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ۲ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ دورﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد.

۷۶

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ۱.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪای ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۱ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
)(۱

H۱ : p > ۰٫۶
ﺟﺪول ۳
ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
ﺑﯽﻧﻈﺮم
ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ

ﻣﯿﺰان ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
۱
۲
۳
۴
۵

ﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ،
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ )اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣ ً
ﺗﺎﺣﺪی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺑﯽﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ( و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ
)ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﻮاﻓﻖ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮاﻓﻖ( اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪد  ۰٫۶آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار p=۰٫۶
ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪای درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۳.۲.۵آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ
آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ،۲آزﻣﻮﻧﯽ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﮔﺮوه( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﻧﺮماﻓﺰار SPSS
وﯾﺮاﯾﺶ  ۱۶اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﺴﺎنﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎ
در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎﺳﺖ .ردﺷﺪن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﮔﺮوه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﻣﮑﺎن رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ
۳
ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺷﻮرﯾﻨﯽ ،ص۳۴ .
 ۳ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺷﻮرﯾﻨﯽ ،ص۷۷ .
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H۰ : p ≤ ۰٫۶

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۷۷

 .۶ﻧﺘﺎﯾﺞ دورﻫﺎی دﻟﻔﯽ :اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن

 ۱.۶ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ )اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ(
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای  ۴۰ﻧﻔﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد؛
درواﻗﻊ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  ۴۰ﺧﺒﺮه و
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﮋوﻫﺶ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ  ۳۲ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺎﻧﻞ دﻟﻔﯽ ﺷﺪﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن زن و  ۲۹ﻧﻔﺮ ﻣﺮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺼﯿﻼت دو ﻧﻔﺮ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن ) ۲۶ﻧﻔﺮ( در
ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی )ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ،دو و ﯾﺎ ﺧﺎرج( ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دروس ﺣﻮزوی ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ( .در ﮐﻨﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ
از ﺧﺒﺮﮔﺎن زﯾﺮ  ۵ﺳﺎل ۱۳ ،ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل ۹ ،ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ
دارای ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ )و ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ( ﺑﻮدهاﻧﺪ.

 ۲.۶ﻧﺘﺎﯾﺞ دور اول )وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ(
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
و ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ دﻟﻔﯽ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اول ،ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ
در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن
دوﺟﻤﻠﻪای ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ،ﻣﻮاﻓﻖ )ﭘﯿﺮوزی( و ﻓﺮض
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﺷﮑﺴﺖ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺟﺪول  ۴اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۴ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎی ﭘﮋوﻫﺶ )ﭘﻨﺞ درﺻﺪ( اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮض
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ،ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

۷۸

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲
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ﺻﻔﺮ رد ﺷﺪه و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺸﺖ ﮔﻮﯾﻪ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦرو ،ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﺪّﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۲ﺧﺒﺮه ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ،ﻧﻪ در
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دوم ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻨﺪرج ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ،ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪای
ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ،ﻣﻮاﻓﻖ )ﭘﯿﺮوزی( و ﻓﺮض
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﺷﮑﺴﺖ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺟﺪول  ۵اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۵ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎی ﭘﮋوﻫﺶ )ﭘﻨﺞ درﺻﺪ( اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد ﺷﺪه و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﯾﻪ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦرو،
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۲ﺧﺒﺮه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ راهاﻧﺪازی ﻧﻈﺎرت
ﺷﺮﻋﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﻮده و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺧﺎص اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ
ﺣﻮزه )ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۲۰وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰ﮔﻮﯾﻪ )ﻣﻨﺪرج ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت( ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
»ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎز« ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺎ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص و ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ ،آﻧﺮا در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در دورﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۲۰ﮔﻮﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﻫﻔﺖ ﮔﻮﯾﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﮔﻮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ
اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

۷۹

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﺪول ۴
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ

۱

درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

۰٫۰۰۰

۹۵

رد

۲

درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻮری و ﻇﺎﻫﺮی
)ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

۰٫۰۰۰

۸۷

رد

۳

درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران )در ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری( ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ را
وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

۰٫۰۳۶

۶۵

رد

۴

درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮐﻪ در ﻋﻘﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد،
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

۰٫۰۸۸

۶۴

رد

۵

درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻦﻃﻮر ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن،
اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۰٫۰۰۰

۶

درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ،وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ
)اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ( در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺪارد.

۰٫۰۱۸

۷

۸

ﺷﻤﺎره

۸۹

۶۷

رد

رد

درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ در اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮر،
ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ
و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ( وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۰٫۰۰۸

۶۹

رد

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

۰٫۰۰۰

۷۹

رد

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد  ۰٫۰۵اﺳﺖ.

 ۳.۶ﻧﺘﺎﯾﺞ دور دوم )وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ(
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ  ۲۰وﯾﮋﮔﯽ اوﻟﯿﻪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻔﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور اول
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ﮔﻮﯾﻪ

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ

۸۰

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺟﺪول ۵
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮی اﯾﺪهآل و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ
ﮔﻮﯾﻪ

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

۱

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪاﻣﯽ
ﺿﺮوری ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان اﺳﻼﻣﯽﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺸﻮر و اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﺪ.

۰٫۰۰۰

۲

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﯾﺮان و ﻏﯿﺮه( ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ در
ﮐﺸﻮر را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ.

۰٫۰۰۰

۳

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ )ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺳﻨّﺘﯽ در آن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ( و از ﻃﺮﻓﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ،
اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.

۰٫۰۰۰

۴

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺸﻮر را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،در ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮده و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری از ﺳﻤﺖ
دﯾﮕﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮدد.

۰٫۰۰۰

ﺷﻤﺎره

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد  ۰٫۰۵اﺳﺖ.

درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ
۹۲

۸۹

۹۰

۹۶

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ
رد

رد

رد

رد
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اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دوم ﺑﺎ  ۲۷ﮔﻮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از
ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .درواﻗﻊ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺒﺮﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ
ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ۲۰ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪای ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﻢ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ،ﻣﻮاﻓﻖ )ﭘﯿﺮوزی( و ﻓﺮض ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﺷﮑﺴﺖ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺟﺪول  ۶اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۸۱

 ۴.۶ﻧﺘﺎﯾﺞ دور ﺳﻮم )رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ(
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دﻟﻔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۲۷ﮔﻮﯾﻪ ﻣﻄﺮحﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺟﻤﺎع ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ،
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم دﻟﻔﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای
ﺑﺴﺘﻪ ،از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور ﺳﻮم ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه و ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺒﺮﮔﺎن در دور دوم
ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن درج ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در دورﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ
آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،رﺗﺒﻪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮض ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن
ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ در ﺟﺪول  ۷اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۷ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه
ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎی ﭘﮋوﻫﺶ )ﭘﻨﺞ درﺻﺪ( اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ
ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؛ از اﯾﻦرو ،ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺑﯿﻦ رﺗﺒﻪ  ۲۷وﯾﮋﮔﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد
دارد .ﺗﺮﺗﯿﺐ و اوﻟﻮﯾﺖ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی درونزا و ﺑﺮونزا ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺪاول  ۸و  ۹آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 17:44 +0430 on Saturday September 18th 2021

در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۲۷وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎی ﭘﮋوﻫﺶ )ﭘﻨﺞ درﺻﺪ( اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد ﺷﺪه و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦرو،
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۲ﺧﺒﺮه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت
ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ »ﺑﻮﻣﯽ« ﺑﻮده و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،وزن و ﯾﺎ رﺗﺒﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دور ﺳﻮم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع )رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۸۲

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺟﺪول ۶
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ

۱

رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺷﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۰٫۰۰۰

۸۴

رد

۲

اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۰٫۰۰۰

۸۱

رد

۳

ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

۰٫۰۰۸

۶۹

رد

۴

ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ دﻓﺘﺮ
رﻫﺒﺮی

۰٫۰۰۱

۷۳

رد

۵

ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ
ﺗﻘﻠﯿﺪ

۰٫۰۰۰

۷۸

رد

۶

اﺧﺘﯿﺎریﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری

۰٫۰۰۰

۸۹

رد

۷

ﺗﺸﻮﯾﻘﯽﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری

۰٫۰۰۰

۸۷

رد

۸

وﺟﻮد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ

۰٫۰۰۰

۹۲

رد

۹

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ )(competence

۰٫۰۰۰

۹۸

رد

۱۰

ﻣﺸﻮرتﮔﯿﺮی از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺴﺎوﻗﻮع )ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری(

۰٫۰۰۰

۹۵

رد

۰٫۰۰۰

۷۸

رد

۸۸

رد

۱۱

اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ و واﻗﻌﯽ ﻋﻘﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری

۱۲

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ

۰٫۰۰۰

۱۳

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و
ادارات ﻣﺮﺗﺒﻂ

۰٫۰۰۰

۸۵

رد

۱۴

ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪای اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ

۰٫۰۰۰

۹۰

رد

۱۵

ﻧﻈﺎرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری

۰٫۰۰۸

۶۹

رد

۱۶

اﺳﺘﻘﻼل

۰٫۰۰۰

۸۷

رد

۱۷

ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ

۰٫۰۰۰

۷۵

رد

۱۸

ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻧﮏ

۰٫۰۰۰

۷۴

رد

۱۹

اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ

۰٫۰۰۰

۹۶

رد

۲۰

ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی

۰٫۰۰۰

۸۳

رد

۲۱

اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ

۰٫۰۰۰

۹۴

رد
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ﺷﻤﺎره

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎوﻗﻮع )ﭘﯿﺶ از راهاﻧﺪازی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری(

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ

۸۳

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﻤﺎره

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺴﺎوﻗﻮع )ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری(

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ

۲۲

رﺻﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

۰٫۰۳۶

۶۵

رد

۲۳

ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران

۰٫۰۱۸

۶۷

رد

۲۴

ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

۰٫۰۳۶

۶۵

رد

۲۵

ﺳﺎزﮔﺎری

۰٫۰۰۰

۹۳

رد

۲۶

دراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت

۰٫۰۰۱

۷۳

رد

۲۷

رازداری

۰٫۰۰۰

۸۱

رد

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد  ۰٫۰۵اﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪول  ۸ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮاﯾﯽﺷﺪن
ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮادی
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ،از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ،وﺟﻮد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﻬﺖدﻫﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎرت
ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎری و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ دو
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻼ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﮔﺮ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞاﻧﺪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ« ﮐﺎﻣ ً
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﺒﻌ ًﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮردﺗﺄﯾﯿﺪ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ،
از ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ را درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راهاﻧﺪازی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی
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اداﻣﻪ ﺟﺪول ۶
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ

۸۴

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دادن ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،اﺟﺎزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ ،درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ در ﻧﺮخﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪﺑﺮداﺷﺖ و ﻏﯿﺮه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻣﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه

درﺟﻪ آزادی

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن

۷۸٫۶۶۵

۲۷

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

رد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ

ﺟﺪول ۸
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎوﻗﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ )ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ(
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎوﻗﻮع )ﻗﺒﻞ از راهاﻧﺪازی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری(
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
وﺟﻮد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ
اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری
ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری
ﻣﺸﻮرتﮔﯿﺮی از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺷﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی
ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

رﺗﺒﻪ ﮐﺴﺐﺷﺪه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺸﻮرتﮔﯿﺮی از اﻫﻞ ﻓﻦ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽدﻫﺪ ،رﺳﻤﯽ ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺷﺶ و
ﻫﻔﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﻮرﺗﯽ و ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ )ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ زﯾﺎد اﺗﻔﺎق
ﻼ ﻋﻮض ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ( ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﺎﻣ ً
ﻣﺮﮐﺰی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار( ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻧﺎﻇﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ آﺧﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی و ﺷﻮرای
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ﺟﺪول ۷
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۸۵
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ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ درک ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺸﻮری
ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارد .ﯾﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان آن اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ( ،ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،رﻫﺒﺮی و
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن دارای ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ در اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت
ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮﻣﯽﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر )ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ( ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﺿﺮورت ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ،از
ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪول  ۹ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺲ از اﺟﺮا ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﺪ؟ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
»اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ« اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﺷﺪن
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
ﺳﺎزﮔﺎری اﺣﮑﺎم و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪای اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻌﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﻼ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮان،
ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ذیﻧﻔﻌﺎن )ﻣﺜ ً
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺳﻬﺎمداران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن( وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻘﻞﺑﻮدن ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ادارات ﻣﺮﺗﺒﻂ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺑﻌﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻓﺮاﻫﻢﺑﻮدن اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﻠﯿﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر،
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.

۸۶

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺟﺪول ۹
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺴﺎوﻗﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ )ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ(
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺴﺎوﻗﻮع )ﻗﺒﻞ از راهاﻧﺪازی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری(
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۲
۳
۴
۵
۶
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۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

رازداری ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ را در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای
اﯾﺮان ،ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از اﻓﺸﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد و ﮐﺎروﯾﮋهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ،
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ و واﻗﻌﯽ ﻋﻘﻮد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻮردی و ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی ﺳﺮزده،
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﻘﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻋﻘﻮد ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺑﻪوﯾﮋه داﯾﺮه اﻋﺘﺒﺎرات(
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اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ
ﺳﺎزﮔﺎری
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪای اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﺘﻘﻼل
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ادارات ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
رازداری
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ و واﻗﻌﯽ ﻋﻘﻮد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری
ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ
ﻣﺸﻮرت ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ
دراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻈﺎرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری
ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران
ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
رﺻﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻼش در
راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

رﺗﺒﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۸۷

 .۷ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را
ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺪام اﺳﺖ و ﭼﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮات آن دﺳﺘﻪ از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻻً در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۱در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اول ﮐﻪ در دور اول دﻟﻔﯽ ﺟﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﺳﻪ دﻫﻪای ﮐﻪ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﻣﻮرد
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ﻗﺮار دﻫﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ دﻫﻢ ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر،
ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ
»ﮔﺰارش اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ« اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺳﻬﺎمداران(
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ
دو وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺴﺐ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻋﻮ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ
ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﮔﺰارش اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
)ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ( را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ :دراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻈﺎرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ،ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ،ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺷﻮرای
ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
و رﺻﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻼش در
راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ.

۸۸

(۳

(۴

(۵

ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ
آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪای ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ۳۲
ﺧﺒﺮه ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ،ﻧﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻪ در ﺧﻮد
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻘﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻮری اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺮﺿﯽ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن،
ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻋﻤﻞ را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ،وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ.
در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دوم ﮐﻪ در دور اول دﻟﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻨﺪرج ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ،ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪای ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،راهاﻧﺪازی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ
در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮی
ﺑﻮده و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺧﺎص اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در
اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪّﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ
»ﺑﻮﻣﯽ« ﺑﻮده و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ وزن و ﯾﺎ رﺗﺒﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در دور ﺳﻮم دﻟﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﺑﺴﺘﻪ ،از
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﻮن آﻣﺎری ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺑﯿﻦ رﺗﺒﻪ  ۲۷وﯾﮋﮔﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب
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ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

۸۹

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺣﻤﺪی ،ف ،.ﻧﺼﯿﺮﯾﺎﻧﯽ ،خ ،.و اﺑﺎذری ،پ .(۱۳۸۷) .ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ :اﺑﺰاری در ﺗﺤﻘﯿﻖ .ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ.۴۹-۲۴ ،۸ ،
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ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ را در دو ﺑﺨﺶ »ﭘﯿﺶ از اﺟﺮا« و »ﭘﺲ از
اﺟﺮا« اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ
در ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ذﯾﻞ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد:
 (۱در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
 (۲اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺑﻪﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﻢ در
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺪام ورزد.
 (۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای
ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ازاﯾﻦرو ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺘﺎب
ﺧﻮدداری ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در
ﻼ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮده و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ وارد ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻣ ً
ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓ ًﺎ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻌﺎد آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻻزم اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
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۱۳۹۲  زﻣﺴﺘﺎن/۱۸  ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﺷﺸﻢ

۹۰

 دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش دﻟﻔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی.(۱۳۷۹) . ح،اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﺟﺮﻣﯽ
.۳۱-۷ ،۱ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی
. اﻧﺘﺸﺎرات ﯾﺎدواره ﮐﺘﺎب: ﺗﻬﺮان. روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ.(۱۳۸۶) . س،ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺷﻮرﯾﻨﯽ
 اﻧﺘﺸﺎرات: ﺗﻬﺮان. روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری.(۱۳۸۹) . ا، و ﺣﺠﺎزی،. ع، ﺑﺎزرﮔﺎن،. ز،ﺳﺮﻣﺪ
.آﮔﺎه
. ﻧﺸﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪورزان: ﻗﻢ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ: ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ.(۱۳۸۸) . م،ﻗﻄﺎن
 ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻤﺴﯿﻮن اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺎﻟﺰی.(۱۳۸۵) ﮐﻤﺴﯿﻮن اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺎﻟﺰی
.( اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع: ﺗﻬﺮان،ﻣﻬﺪی ﻧﺠﻔﯽ و ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻤﺴﯽﻧﮋاد
( ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ در۱۳۹۱) . ر، و ﺧﻮاﻧﺴﺎری،. م، ﻣﺤﻤﺪزاده،. ح، ﻣﯿﺴﻤﯽ،. ع. س،ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن
، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ.ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﯾﺮان
.۹۶-۷۷ ،۲
 ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻘﻬﯽ در.(۱۳۸۸) . ح، و ﮐﻔﺸﮕﺮ ﺟﻠﻮدار،. ن. م، ﻧﻈﺮﭘﻮر،. ع. س،ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن
.۴۵-۲۲ ،۳۶ ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ.ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
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