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 چکیده

 مقابــ   در اسـالمی بانکداری قوت نقاط از یکی. شود دیده توسعه حال در واقعیت یک عنوان به باید اسالمی، بانکداری نظام
 مشــارکتی  قراردادهای چارچوب در بانک توسط شده مالی تامین های فعالیت زیـان و سـود در مشـارکت متعـارف بانکـداری

 همـواره  تسـهیالت مشـارکتی   صـیی   اجرای جهت اسالمی بانکداری بـه کمـک برای هاییروش معرفی نبنابرای. باشـد مـی
بررسی چالش های نظـام بانـک   است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر  بوده اسالمی مالی تـامین کارشناسان توجه مورد

اسـت بـه نظـور گـرد وری اتالعـات از       اندهـ اران بانـک ملـی زا  دداری اسالمی از دیدگاه جنسیتی و مدرک تیصیلی حسـاب 
پرسشنامه استاندارد استفاده شد که پایایی  ن به روش  لفای کرونباخ مورد تأییـد قـرار گرفـت. بـه منظـور تج یـه و تیلیـ         

اقـدام شـد. نتـای      SPSS23اتالعات در بخش  مار توصیفی و استنباتی با استفاده از میانگین و انیراف معیـار از نـرم افـ ار    
 شـدن  مدت بانکی، کوتاه معامالت در اشکاالت معامالت، وجود از برخی بودن واقعی حاص  از پژوهش نشان می دهد که غیر

 دنیا، فقدان های بانک با کشور بانکی نظام ارتباتی ها، ضعف بانک بودن دولتی نگرش از قانون شدن بانکی، متاتر تسهیالت
 مناسـب  راهکـار  بـانکی، فقـدان   غیر اعتباری هایموسسه دیگر و هابانک الیتفع شرعی کنترل و نظارت برای مناسب راهکار
اران بانک داز دیدگاه جنسیتی و مدرک تیصیلی حساب مقررات و قوانین بودن ربا، پیچیده بدون بانکداری توسعه و تیقیق برای

  ید. می حساب به اسالمی بانکداری های چالش از اندملی زاه

 .ی، بانکداری اسالمی، چالش های بانکداری اسالمیبانکدارکلید واژه ها: 

 
 مقدمه

 واسـهه  در جدیـد  روشی که بانکداری، از نوع این. باشد می اجرا حال در ایران در که است دهه سه از بیش اسالمی بانکداری
  مواجـه  نی  ییها چالش با حال عین در ولی داشته چشمگیری پیشرفت دوره این تول در باشد، می ها بانک توسط مالی گری

 سـرمای   تـأمین  در مهمی نقش مالی، های واسهه ترین ب رگ عنوان به ها، بانک امروزه(. 3131 ،نیا لهفی و نظرپور)است  ودهب
 مدیریت عرص  در جدی هایی چالش با خود، نقش بهتر هرچه ایفای در مالی، نهادهای این. دارند اقتصادی های بنگاه نیاز مورد
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 بودن ربوی ماهیت چالشها این از یکی.هستند روبرو چالشهایی با نی  اسالمی های بانک زمینه این در. ندهست مواجه نقدینگی
 این با متعارف های بانک از بیش نقدینگی، مدیریت اب ارهای از بسیاری بودن ربوی دلی  به اسالمی، های بانک. است ها بانک
 مشـک   ایـن  متوجـه  مسـلمان  اندیشمندان است چندی.هستند جایگ ین های روش و راهکارها پی در و بوده، رو روبه ها چالش
 کاوند، و موسویان)اند  بر مده نقدینگی مدیریت عرص  در کارامد و اسالمی فقه مبانی با سازگار اب ارهای تراحی درصدد و شده،
 دو را  ن هـای   رمـان  ققتی می ان ارزیابی های شاخص تدوین ضرورت اخیر، های دهه در اسالمی بانکداری گسترش(. 3143
 اقتصـاددانان  اسـالمی،  داری بانـک  تجربـی  و نظـری  ادبیات گسترش رغم علی(. 3131 کریمی، و توکلی)است  کرده چندان

 ممنـوع  علت به عمدتاً(. 3138 توکلی،)پردازند نمی  ن های مولفه و اسالمی داری بانک تعریف به صراحت به عمدتا مسلمان
 و سـود  تسـهیم  در متعـارف،  بانکـداری  با ربا بدون بانکداری اساسی تفاوت. مد وجود به متعارف، داریبانک در رای  ربای بودن
 و قبـ   از سـود  تعیین عدم زیان، و سود تسهیم چون ویژگیهایی، با اسالمی بانکداری. است بانک و سرمایه صاحبان بین زیان
 ساختاری، چوب چار در چالشهایی با نهاد این.است نیاز مورد نهاد یک اعتباری، شایستگی بر تاکید برابر در وری بهره بر تاکید

 کـار . (3136حسـینی دولـت  بـادی،    ) اسـت  مواجه عملیاتی و سازمانی ابعاد در نظارتی های هیات و بانکداری، قوانین نظارتی،
 موفقیـت  بـه  یابی دست منض و داده انجام بانکی، سود در ربا مشک  ح  مورد در گسترده تیقیقاتی فقها و اقتصادی شناسان
 ابتـدای  در هنوز وجود، این با و اند کرده ارائه زمینه این در را...  و مرابیه مشارکت، مضاربه، چون مشخصی پیشنهادات هایی،

 نـه  البتـه  صد و عادی و معمول ه ینه اندازه و حد در صرفا بانک منفعت داری بانک نوع  این در(. 3131 جواهری،) هستند راه
 نـه  و بانـک  مسـتقیم  نظـارت  با هم  ن که تسهیالت ارائه از  حاص  سود می ان و است شده لیاظ گرایانه اسراف و یتجمالت
 انیـای  بـه  گذاران سپرده تمامی  است،میان اقتصادی شفاف و سالم فعالیت یک حاص  که شده تعیین پیش از واقعیت براساس
 (. 3131 ای،جمعه)شود  می توزیع جامعه عموم به مشروع  تسهیالت ارائه می ان اف ایش جمله از مختلف

 دیده توسعه حال در واقعیت یک عنوان به باید دیگر، نظام هر همانند اسالمی، بانکداری بیان موضوع و پیشینه پژوهش: نظام
 شـوند  دهی درس  و ارزیابی دقت به باید  ن مشکالت و گیرد قرار ارزیابی مورد ای ترفانه بی صورت به باید تجربه این. شود
 بانکـداری  قـوت  نقـاط  از یکـی (. 3135 همکاران و والیی) دارد مشک  هایی بخش چه در اسالمی بانکداری گردد بیان یعنی

 چـارچوب  در بانـک  توسـط  شده مالی تامین های فعالیت زیـان و سـود در مشـارکت متعـارف بانکـداری مقابـ  در اسـالمی
 مـالی ال امـات کنـار در شـرعی ال امـات رعایت نیازمند مشارکتی تسهیالت صیی  جـرایا. باشـد مـی مشـارکتی قراردادهای

 در اسـالمی  هــای  بانــک  فعالیــت  نیــوه  با ارتباط در موجود شواهد و انتقادها که است حالی در این. باشد می اقتصـادی و
 نـوع  ایـن  بـه  مربـوط  قـانونی  و شرعی ال امـات رعایت و صیی  اجرای در ها  ن ناتوانی از نشان مشارکتی تسهیالت اعهای

 مشـارکتی  تسـهیالت  صیی  اجرای جهت اسالمی بانکداری بـه کمـک برای هایی روش معرفی بنابراین. باشد می تسهیالت
 نظـام  توسـعه  موانـع  و هـا  (. چـالش 3131 نیا، لهفی و نظرپور)است  بوده اسالمی مالی تـامین کارشناسان توجه مورد همواره
 از ناشـی  و گیرنـد  مـی  قـرار  بـانکی  سیسـتم  از خـار   که عواملی دسته یک؛ شوند می تقسیم عمده دسته دو به کشور بانکی

 جـذب  ها بخش این به ها سرمایه تمام غیرمولد، های بخش باالی سوددهی دلی  به که هستند ایران اقتصاد مولد ساختارغیر
 عملکرد و اجرایی سیستم و بانکها ساختاری مشکالت دیگر، دسته گردد؛ می رو روبه زمینه این در چالشی با بانکی نظام و شده
  ورده دسـت  بـه  خوبی های پیشرفت گذشته دهه سه است. هرچند میققان و بانکداران کشور تى مختلف های زمینه در  نها
 ایـن  در تعالی و توسعه برای زمینه همچنان اسالمی مالی و بانکداری نظام در موجود کارکردهای و مفاهیم همه این با اما اند،

 بـرای  کشـور  بانکـداری  نظـام . شـود  گرفته نظر در بانکی نظام وضعیت بهبود برای الزم تدابیر بایستی می و دارد وجود زمینه
 مهمتـرین . برخیـ د  هـا  چالش این با مقابله هوشمندانه به و مناسب، سریع نیوی به است الزم خود متعالی اهداف به دستیابی
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 شـدن  مدت کوتاه -1بانکی،  معامالت در اشکاالت وجود -٢معامالت،  از برخی بودن واقعی غیر -3 ؛از عبارتند ها چالش این
دنیا،  های بانک با کشور بانکی نظام ارتباتی ضعف -6ها،  بانک بودن دولتی نگرش از قانون شدن متاتر -8بانکی،  تسهیالت

 فقـدان  -۷بـانکی،   غیـر  اعتباری های موسسه دیگر و ها بانک فعالیت یشرع کنترل و نظارت برای مناسب راهکار فقدان -5
 (.3133مقررات )عباس زاده،  و قوانین بودن پیچیده -4ربا،  بدون بانکداری توسعه و تیقیق برای مناسب راهکار

ود لکـن پیـاده   شـ هاست که به عنوان یک واژه تبلیغاتی توسط بانکهای مختلف بکارگرفتـه مـی  هرچند بانکداری اسالمی سال
سازی دستورات اسالم در بانکداری هم به زمان توالنی تری نیاز دارد و هم اینکه باید شرایط جامعـه بـرای پیـاده سـازی  ن     
فراهم گردد و هم اینکه قوانین میکمی در این زمینه باید تدوین نمود تا از هرگونه سـو  اسـتفاده احتمـالی جلـوگیری شـود.      

ازی بانکداری اسالمی شام  مبنای بانکداری بوده که اصوالً بانکداری در ایران به رسـالت اصـلی   بخشی از چالشهای پیاده س
خویش نپرداخته و نوعی بنگاه افتصادی میسوب می شود. چالشهایی نی  در سیستم حسابداری بانک بوده کـه نشـان از عـدم    

و یکهرفه بوده و بعضاً امار و ارقام تبق فرمول  سنخیت پیاده سازی سیستم حسابداری کنونی )که  مار سود و زیان نامشخص
حساب می شود نه سود واقعی( و مبنای بانکداری )که بر اساس سود می باشد( با سیستم بانکداری اسالمی دارد. چالشهایی نی  

شـهایی کـه در   بر اجرای صیی  عقود وارد بوده و همچنین در معامالت بانکی نی  اشکاالتی وجود دارد. همچنین عالوه بر چال
زمینه نظارت و کنترل وجود دارد در زمینه رعایت اخالق حسنه نی  با چالشهای اخالقی )که بر رعایت وجدان در گ ارش نمودن 
 مار و ارقام داللت دارد( مواجه می باشد. چالشـهای مـذکور از  نجـا نشـات مـی گیـرد کـه در اسـالم مقولـه هـایی از قبیـ             

 در اسـالمی  ارزشهای به پایبند مسلمان یک و نیست اقتصادی حرکتهای زیربنای شخصی منافع فردگرایی، سود، حداکثرسازی
است ولی  نچه در بانکداری اسالمی )که البته اسماً اسالمی گفتـه مـی شـود(     عدالت و انصاف و جمعی منافع معقول، سود پی

در برخی موارد اجرا نشده و از این حیث اسالمی  اجرا می شود خالف این موارد می باشد. لذا شرایط مهلوب بانکداری اسالمی
رسد. همچنین فعالیت های تجاری در اسالم از نظر برخی باید بر مبنای عدالت و احسان باشد. بـه عـالوه معـامالت     بنظر نمی

می بایـد  است. در مجموع می توان گفت بانکداری در کشور اسال حرام عملی الکلی مشروبات تجارت قمار، رایجی از قبی  ربا،
 انجام غیرمشروع معامله شرع، برخالف اگر حتی. کند گ ارش و ثبت را معامالت تمام باید بانکداری مشروع باشد و حسابداری

بنـابراین   .کـرد  خـودداری   ن گـ ارش  از بـودن  غیرمشـروع  دلیـ   بـه  توان نمی و است واقعیت ثبت به ناگ یر حسابداری شود
وظایف خود با چالشهایی مواجه می باشند. حال با توجه به اینکه بانکداری در کشور مـا )کـه   حسابداران بانک ها نی  در انجام 

مبنا و اساس  ن بر فقه اسالمی پایه گذاری شده است( باید بر مبانی فقهی پایه ری ی شـده باشـد و اصـول بانکـداری تمامـاً      
قوانین بانکداری بعضاً با مبانی اسالمی دارد، لذا مهالعه اسالمی باشد و از ترفی با توجه به چالشها و مشکالت و تعارضاتی که 

رو پژوهشـگر بـا تکیـه بـر      در این زمینه می تواند در زمینه شفاف سازی چالشهای بانکداری اسالمی مفید واقـع شـود از ایـن   
ان پرداختـه و بـه   زاهد ملی بانک حسابداران دیدگاه از اسالمی بانکداری نظام های چالش مهالعات و تجربه خویش به بررسی

 زاهدان چیست؟ ملی بانک حسابداران دیدگاه از اسالمی بانکداری نظام های دهد که چالشاین پرسش پاسخ می
 

 پیشینه پژوهش
 المللـی  بـین  سـه   در اسـالمی  بانکداری نسبی مالی ثبات دالی  و مالی هایبیران در پژوهشی به تیلی  ،(313۷) ع ی ی

 عقـود  قالـب  در اعهـایی  تسـهیالت  اسالمی بانکداری در که بیان کرد اسالمی بانکداری نظام یچالشها پرداخت. و با بررسی
( در پژوهشی به ارائه مـدل اسـتقرار   313۷) دیواندری و همکاران گیرد. می قرار متقاضیان اختیار در اسالمی شریعت با منهبق
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بدست  مده از این پژوهش، ابعـاد اولیـه اسـتقرار بانکـداری     . بر اساس نتای  پردازندبانکداری بدون ربا در بانک های ایران می
نتای  تکمیـ  شـده   )های کیفی( و مدل نهایی استقرار بانکداری بدون ربا در کشور  بعد )نتای  حاص  از داده 3بدون ربا شام  

هـای اسـتراتژیک؛   ساختترین  نها عبارتند از زیر بعد اصلی تشکی  شده است که برخی از مهم 3٢های کمی(، از  بواسهه داده
شورای فقهی و نظارت شرعی و فرایند و سازوکارهای اجرای عملیات عقود اسالمی. این ابعاد، مبتنی بر الگـوگ ینی از عوامـ    

ای، سـاختاری، فر ینـدی و رفتـاری     میور اصلی متغیرهـای زمینـه   8 سازی استراتژی، در های پیاده اثرگذار مورد تاکید در مدل
و  اند. همچنین بر مبنای سهوح تاثیرگذاری، هر یک از این متغیرها در مدل، در سه سـه  حـاکمیتی، سیسـتم    بندی شده دسته

 الیسـنه  قرض بانک؛ موردی مهالعه) ایران در اسالمی بانکداریبررسی در پژوهشی به  ،(3136) خالقی .اند عملیاتی ارائه شده
 از یکـی  عنـوان  بـه  اسـالمی  بانکـداری  افـ ون  روز رشـد  بـه  توجه با که دهدمی نشان مهالعه هاییافته پرداخت.( ایران مهر

 اسـالمی  بانکداری تجارب درباره. دارد وجود حوزه این با رابهه در بسیاری کاوش جای هم هنوز بانکداری، نوین هایشاخصه
 موفق کشورهای بین در. است گرفته قرار بررسی مورد  ن جوانب و است گرفته صورت مختلف کشورهای در بسیاری مهالعات

 استفاده حداکثر خود بانکی نظام های ظرفیت از تا داشته سعی ایران کشور. باشد می ایران اسالمی، بانکداری حوزه در پیگیر و
 اسـالمی  بانکـداری  چـارچوب  در مشـارکت  و مضاربه عقود اقتصادی تیلی  در پژوهشی به( 3131) بوستانی و باقری .کند را

بهـر    حـذف  بـرای  اسـالمی،  بانکـداری  فعلی مدل در که و به ان نتیجه رسیدند. پرداختند کار یی کاهشو اتالعاتی نابرابری
 و مضاربه مدنی عقد دو از ایده، این اجرای برای و شده مهرح زیان و سود در مشارکت ایده ربا، شرعی شبهه از دوری و بانکی

 در هـا  بانـک  نقش و مدرن پولی و اقتصادی نظام کارکرد به ناییاعت بی در که تیوالت و تغییر این. شودمی استفاده مشارکت
 از  ن تیمـ   کـه  گرفتـه  نظـر  در ایوظیفـه  قـدیم،  اقتصـادی  نظم به متعلق مدنیِ عقد دو این برای گرفته، صورت نظام این

 بـا  کشـور  بـانکی  عملیات تهابق می انبررسی در پژوهشی به  ،(313٢) است. میری خار  عقود این ظرفیت و ها عهد توانایی
 ایران در  ن تجربه دهه سه تی ربا بدون بانکداری نظام که دهدمی نشان مهالعه هاییافته. پرداخت اسالمی بانکداری مبانی

 وجــود  بــا  اقتــصادی  رکـود  و رونق های دوره در و نموده کسب منابع تخـصیص و تجهیـ  در را گونـاگونی هـای موفقیت
، است رسانده انجام به را خود دوش بر میوله وظایف خوبی به و داشته مناسبی عملکرد خـارجی و داخلـی موانـع و مـشکالت

 کــه  اسـت  گرفتـه  قـرار  گونـاگون  شـبهات  و انتقـاد  مـورد  اسـالمی  موازین با ها بانک عملیات تهابق لیـاظ بـه همواره اما
 3جیمـ  و همکـاران   ..اف ایـدمـی بانکی عملیات بودبه و ربا بدون بانکداری قانون قوام بر متخصصین ازجانب  ن پاسـخگویی

( در بررسی ارائه معیاری برای حاکمیت شرکتی بانک ها، نشان دادند که استقرار حاکمیت شرکتی سبب کاهش ه ینـه  ٢136)
( نی  در ٢135) ٢های قانونی، تقویت سالمت بانک ها و کارایی ه ینه ها و بهبود شاخص نظارتی می گردد.   نگینر و همکاران

بررسی حاکمیت شرکتی و ثبات مالی بانک ها، نشان دادند حاکمیت شرکتی منجر به اف ایش امنیت مالی و کاهش ریسـک و  
 و حاکمیـت شـرکتی   ( در بررسـی اصـالحات  ٢134) 1بهبود ضمانت های اجرایی و اصالحات اداری و قانونی می گردد.  گاش

 تر پایین های تقالل هیئت مدیره بر عملکرد بانک ها تاثیر دارد. همچین ه ینهها، نشان دادند می ان افشای اس بانک عملکرد
(، در ٢134)  الدین شمس و اهللسفیرا به همراه داشته است.  نظارتی استانداردهای بهبود و تامین مالی به بهتر دسترسی بهره،

 بانـک  کـه  نشـان دادنـد   کشور، ٢4 از بانکها از ای نمونه از استفاده با شرکتی، حاکمیت و اسالمی بانکداری در بررسی ریسک
 هـای  بانـک  بـا  مقایسه در اما پایینتر، ورشکستگی خهر تر، پایین اعتباری ریسک باالتر، نقدینگی ریسک دارای اسالمی های

                                                           
1
 James et al 

2 
Anginer et al 

3 
Ghosh 
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 و SSB انـدازه  افـ ایش  بـا  اسـالمی  های بانک در ورشکستگی و عملیاتی ریسک. هستند یکسانی عملیاتی ریسک با متعارف
 و عملیـاتی  ریسـک  ،SSB در شـریعت  مشهور دانشمندان تعداد اف ایش با  اما یابد، می کاهش SSB اعضای تیصیلی  سه

. نـدارد  اعتبـاری  و نقدینگی ریسک بر توجهی قاب  تأثیر SSB های ویژگی. یابد می اف ایش  اسالمی هایبانک ورشکستگی
 .باشد می میکم و قوی  GMM تخمین سیستم از هاستفاد و احتمالی ریسک های گیری اندازه برای ها یافته

 

 روش پژوهش
باشد، در این روش رابهه و تاثیر میان متغیرهـا بـر اسـاس هـدف تیقیـق      می همبستگیدر این پژوهش روش تیقیق از نوع 

یگـر تـرح   ها، یا به عبـارت د  وری دادهجمعبندی تیقیقات بر حسب نیوهگردد. همچنین این پژوهش از نظر دستهتیلی  می
هـا بـه جامعـه  مـاری     های نمونه و سپس تعمیم این ویژگـی رود که به توصیف ویژگیتیقیق، تیقیقی توصیفی به شمار می

پرداخته است. تیقیقات توصیفی خود بر چند دسته هستند که در این پژوهش، نوع پیمایشی  ن بکار رفتـه اسـت. بـا تیقیـق     
توان گفت ایـن تیقیـق بـر اسـاس     شود. بنابراین میباط میان متغیرها پرداخته میبینی و تیلی  ارتپیمایشی به توصیف، پیش

  پیمایشی و علّی است. بنابراین، روش این تیقیق بر مبنای هدف کاربردی است. -روش، از نوع توصیفی
 

 فرضیه های پژوهش
 اسالمی به حساب می  ید.، از چالش های بانکداری از نظر جنسیت و تیصیالت معامالت از برخی بودن واقعی غیر 
 از چالش های بانکداری اسالمی به حساب می  ید.از نظر جنسیت و تیصیالت بانکی معامالت در اشکاالت وجود ، 
 از چالشهای بانکداری اسالمی به حساب می  ید.از نظر جنسیت و تیصیالت بانکی تسهیالت شدن مدت کوتاه ، 
 از چالشـهای بانکـداری اسـالمی بـه     از نظر جنسـیت و تیصـیالت   ها بانک بودن دولتی نگرش از قانون شدن متاتر ،

 حساب می  ید.
 دنیا از نظر جنسیت و تیصیالت، از چالشـهای بانکـداری اسـالمی بـه      های بانک با کشور بانکی نظام ارتباتی ضعف

 حساب می  ید.
 بـانکی از نظـر    غیـر  اعتباری های موسسه دیگر و ها بانک فعالیت شرعی کنترل و نظارت برای مناسب راهکار فقدان

 جنسیت و تیصیالت، از چالشهای بانکداری اسالمی به حساب می  ید.
 ربا از نظر جنسیت و تیصـیالت، از چالشـهای بانکـداری     بدون بانکداری توسعه و تیقیق برای مناسب راهکار فقدان

 اسالمی به حساب می  ید.
 الت از چالشهای بانکداری اسالمی به حساب می  ید.مقررات از نظر جنسیت و تیصی و قوانین بودن پیچیده 

بـوده  بانـک ملـی زاهـدان     در پژوهش حاضر، جامعه  ماری تیقیق حاضر کلیه حسابدارانجامعه  ماری و متغیرهای پژوهش: 
 نفر بوده است. ک  جامعه  ماری به صورت سرشماری انتخاب شده اند. 3۷1است. ک  جامعه ی  ماری 
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 بانکداری اسالمی چالش های نظام
 در نمودار زیر چالشهای نظام بانکداری اسالمی ارایه و سپس به تشری  هر مورد پرداخته شده است:

 
ها است. به عنوان مثال  یکی از مشکالت بانکداری کنونی، عملکرد غیرواقعی برخی از بانک؛ غیر واقعی بودن برخی از معامالت

سکن تسهیالتی داده می شود، در حالی که بانک که عام  جعاله است تنهـا بـه مراجعـه    با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر م
کننده پول می دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند و لذا این اقدام واقع به جعاله نیست. در مواردی نی  بدون اینکـه  

در بانکـداری اسـالمی، بایسـتی     د.شـو  گرفته می گیرنده پول صاحب مسکن باشد و یا پول  ن را برای تعمیر مصرف کند، وام
و  زاده عباس) مشتری و کارگ ار بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و  ن را قصد کنند. در غیر این صورت، عقد بات  می شود

 (.313۷ ،همکاران

دوره و اعهای همان نـرخ   رشد کمی عقود مبادله ای، اعالم نرخ سود علی الیساب در اول؛ وجود اشکاالت در معامالت بانکی
به عنوان سود تیقق یافته برای سپرده های اعالم نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنـوان سـهم بانـک از متقاضـی     
تسهیالت، باال بردن سود سپرده های سرمایه گذاری، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده ها تابع سود دهـی نظـام   

ها برای سپرده گذاران و مسائلی از  خر دوره مالی مشخص می شود، اعالم اعهای درصد سود اضافی بانکبانکی است که در  
 عبـاس ) این قبی  باعث می شوند تا مشتریان بانک و عموم مردم رضایت الزم برای رویداد تیول بانکداری را نداشـته باشـند  

 (.313۷ ،و همکاران زاده

همراه با دوره های پـی درپـی رونـق و     اد تمامی جوامع بنا به دالی  گوناگون معموالًاقتص؛ کوتاه مدت شدن تسهیالت بانکی
ها برای وارد نشدن در این ریسک )رونق یا رکود( از دادن تسهیالت بلندمدت جلوگیری کرده و اغلب  رکود است؛ بنابراین بانک

می شود که غیر از معامالت مربوط بـه مسـکن    تسهیالت کوتاه مدت می دهند و لذا براساس مهالعات به عم   مده، مشاهده
غالب معامالت بین شش تا هجده ماه می باشند و عمر متوسط مجموع معامالت از یک سال تجاوز نمی کند؛ که البتـه کوتـاه   
مدت شدن تسهیالت بانکی در عم  صدمات زیانباری را برای اقتصاد در برخواهد داشت، چرا که مانع جذب سرمایه بـه تـرح   

 (.313۷ ،و همکاران زاده عباس) ب رگ و زیربنایی می شود های

چالشهای 
بانکداری 

 اسالمی

غیر واقعی بودن 
 برخی از معامالت

وجود اشکاالت در 
 معامالت بانکی

کوتاه مدت شدن 
 تسهیالت بانکی

متاتر شدن قانون از 
نگرش دولتی بودن 

 بانک ها
ضعف ارتباطی نظام 
بانکی کشور با بانک 

 های دنیا

فقدان راهکار مناسب 
برای نظارت و کنترل 

شرعی فعالیت بانک ها 
و دیگر موسسه های 

 اعتباری غیر بانکی

فقدان راهکار 
مناسب برای تحقیق 
و توسعه بانکداری 

 بدون ربا

پیچیده بودن قوانین 
 و مقررات
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 35 بانک، ٢4و براساس  ن، نظام بانکی کشور ملی اعالم شد 3۷/1/3164در تاریخ ؛ ها متاثر شدن قانون از دولتی بودن بانک

دولت واگـذار   شرکت سرمایه گذاری ملی اعالم شدند و مالکیت  نها از بخش خصوصی سلب و به ٢شرکت پس انداز و وام و 
شد. نتیجه تبیعی این نگرش به صنعت بانکداری این شد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در جاهای گوناگون )بـرای مثـال   

قـانون   88( رنگ دولتی به خود گیرد. با تغییر وضعیت اقتصادی کشور به ویژه تفسیر جدید اصـ   31، 3، 4، ماده 3ماده  ٢بند 
و  زاده عبـاس ) ملیات بانکداری ربا بازنگری و دیدگاه سابق درباره صنعت بانکـداری اصـالح شـود   اساسی، الزم است قانون ع

 (.313۷ ،همکاران

وضعیت اقتصادی جامعه های امروزی چنان پیچیده و متیول است که هـر  ؛ ی دنیاها نظام بانکی کشور با بانک ضعف ارتباتی
هـا و   فعالیت کند، نیازمند ارتباط های مالی گسترده و سریع با دیگـر بانـک  بانک یا موسسه اعتباری اگر بخواهد با کار یی باال 

موسسه های اعتباری است. گاهی بانک یا موسسه اعتباری برای چند ماه، چند روز یا چند ساعت با کسری نقدینگی روبـه رو  
. وجود راهکارهای مناسـب بـرای   است، در حالی که هم مان بانک یا موسسه اعتباری دیگری از مازاد نقدینگی برخوردار است

کاری برای ها و موسسه های اعتباری می شود. الزم است راه استفاده از منابع یکدیگر باعث باالرفتن کار یی و سود همه بانک
های دیگر کشورهای اسالمی و متناسب با شرایط کشور مـا در نظـر    ها و موسسه های اعتباری ایران با بانک ارتباط بین بانک

 (.313۷ ،و همکاران زاده عباس) های دیگر دنیا تعام  کرد ه شود و از تریق انعقاد قراردادهای شرعی می توان با بانکگرفت

به اعتقاد همه صاحبنظران، عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعـارف تفـاوت هـای    ؛ فقدان راهکار مناسب برای نظارت
نظارت پیاپی و دقیق دارد تا قانون بـه صـورت کامـ  اجـرا شـود؛ بنـابراین در قـانون         اساسی و فراوانی دارد. در نتیجه نیاز به

بانکداری بدون ربا، می بایستی روش و نهاد خاصی برای نظارت و کنترل معامله های بانکی از جهت انهباق بـا قـانون دیـده    
ی و تنبیهی در اجرای صیی  قانون عملیـات  اتخاذ و از اب ارهای تشویق و تدابیر الزم جهت رعایت اصول شرعی قراردادهاشود

 (.313۷ ،و همکاران زاده عباس) بانکداری بدون ربا استفاده شود

دانش اقتصاد به معنای عام  ن به ویژه اقتصاد پول و بانکداری ؛ فقدان راهکار مناسب برای تیقیق و توسعه بانکداری بدون ربا
هرساله شاهد بکارگیری انواعی از بازارهای نوین پولی و بانکی مستقیم به سرعت در حال توسعه و گسترش است به توری که 

هستیم. یک قانون پویا باید راهکارهای الزم برای تیقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعاالن اقتصادی در تنگنای 
یصه ای برخوردار نیست و برای هر نـوع  فر یند توالنی مدت قانون گرفتار نشوند. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از چنین خص

 (.313۷ ،و همکاران زاده عباستغییر و تیول نیاز به بازنگری در خود قانون است)

 مخصوصا در فص  تخصیص منـابع و  –لیات بانکی، عقود متعدد و متنوعیبا حذف بهره از عم؛ پیچیده بودن قوانین و مقررات
عقود بانکی از یک ترف و اجرای  مـوزه   بانکی بدون ربا گردید. در نتیجه تعددوارد قانون عملیات  –اعهای تسهیالت بانکی 

های شرعی هریک از عقود از ترف دیگر و مراعات سیاست های کلی نظام از جهت سوم باعث بوجود  مدن  یین نامـه هـا و   
 ارگ اران بانک نیـ  مشـک  اسـت   دستورالعم  های پیچیده ای شده که فهم  ن نه تنها برای مشتریان بلکه برای بسیاری از ک

 (.313۷ ،و همکاران زاده عباس)
 

  هاروش تجزیه و تحلیل داده
ها تیلی  شـود. فراینـد تج یـه و     وری شد، مرحله بعد  ن است که اتالعات جهت  زمون فرضیهکه اتالعات جمعپس از  ن
بنـدی و در نهایـت   ی شده خالصه، کدبندی، بسـته  ورای است که تی  ن اتالعات جمعها یک فرایند چند مرحلهتیلی  داده
ها و ضـرورت  ها و انجام  زمون فراهم گردد. در این بخش با توجه به حجم وسیع دادهشوند تا زمینه اجرای تیلی پردازش می
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سـت.با  ها برای بر ورد  مارهای توصیفی و پارامترهای مدل پژوهش و تج یه و تیلی  و اسـتنباط اسـتفاده شـده ا   پردازش  ن
پردازیم. بـه ایـن منظـور، بـرای     ها میکارگیری روش رگرسیون چند متغیره خهی به  زمون فرضیهاستفاده از اتالعات و با به

 و اسـت  شـده  استفاده Excelتخصصی  اف ارنرم از SPSSاف ارهای بندی و  ماده نمودن متغیرها و ورود به نرمپردازش، دسته
 .است گردیده انجام SPSS ع  وری اتالعات، از تریق بسته نرم اف اریدرنهایت تیلی   ماری پس از جم

 

 یافته های پژوهش
 ویژگی های جمعیت شناسی پژوهش :8جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

ت
جنسی

 

 5131 3٢1 مرد

 153۷ 11 زن

سن
 ٢53۷ 81 سال 11 تا ٢1 

 8131 51 سال 81 تا 11

 1131 61 سال 61 تا 81

ک
مدر

 153۷ 66 اسیکارشن 

 6131 41 کارشناسی ارشد

 3131 36 دکتری

سابقه
 

 ٢53۷ 81 سال 6 زیر

 8131 51 سال 31 تا 6

 ٢131 16 سال 36 تا 31

 3131 36 سال ٢1 تا 36

 
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :2جدول 

 تعداد واریانس انیراف معیار میانگین متغیرها

 361 511/1 ۷۷۷/1 841/1 معامالت از برخی بودن واقعی غیر

 361 644/1 ۷5۷/1 641/1 بانکی معامالت در اشکاالت وجود

 361 5٢6/1 ۷33/1 68٢/1 بانکی تسهیالت شدن مدت کوتاه

 361 645/1 ۷56/1 63۷/1 ها بانک بودن دولتی نگرش از قانون شدن متاتر

 361 6٢4/1 ۷٢۷/1 ۷64/1 دنیا های بانک با کشور بانکی نظام ارتباتی ضعف

 موسسه دیگر و ها بانک فعالیت شرعی کنترل و نظارت برای مناسب راهکار فقدان
 بانکی غیر اعتباری های

83٢/1 56٢/1 8٢8/1 361 

 361 631/1 ۷35/1 811/1 ربا بدون بانکداری توسعه و تیقیق برای مناسب راهکار فقدان

 361 53۷/1 ۷45/1 8٢6/1 مقررات و قوانین بودن پیچیده

 
با  دنیا های بانک با کشور بانکی نظام ارتباتی ضعفلفه ؤمربوط به م دهد که باالترین میانگین نشان می ٢ی  جدول شماره نتا

 با مقررات و قوانین بودن پیچیدهلفه ؤو کمترین میانگین مربوط به م 6٢4/1و واریانس  ۷٢۷/1معیار انیراف  و ۷64/1میانگین 
 می باشد.  53۷/1و واریانس ۷45/1 معیاربا انیراف  8٢6/1میانگین 
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 اسمیرنف متغیرهای تحقیق-آزمون کولموگروف :3جدول 

 متغیرها
سه  معنی 

 داری
Z نتیجه کلموگروف اسمیرنوف 

 نرمال 13344 13٢41 معامالت از برخی بودن واقعی غیر

 نرمال 13383 131٢3 بانکی معامالت در اشکاالت وجود

 نرمال 13۷34 13684 یبانک تسهیالت شدن مدت کوتاه

 نرمال 13541 13۷81 ها بانک بودن دولتی نگرش از قانون شدن متاتر

 نرمال 13۷38 13543 دنیا های بانک با کشور بانکی نظام ارتباتی ضعف

 دیگر و ها بانک فعالیت شرعی کنترل و نظارت برای مناسب راهکار فقدان
 بانکی غیر اعتباری های موسسه

 لنرما 13446 13838

 نرمال 33334 13358 ربا بدون بانکداری توسعه و تیقیق برای مناسب راهکار فقدان

 نرمال 1344۷ 13833 مقررات و قوانین بودن پیچیده

 
( بـه دسـت  مـده    16/1تر از سه  خهـا )  اسمیرنوف در تمامی موارد مقدار معناداری ب رگ-بر اساس نتای   زمون کولموگروف

 ها نرمال است. ی رد فرض صفر وجود ندارد و توزیع دادهاست. بنابراین دلیلی برا
 

 مـی  حسـاب  به اسالمی بانکداری های چالش از معامالت از نظر جنسیت و تیصیالت، از برخی بودن واقعی فرضیه اول: غیر
  ید.

 t: نتایج آزمون 4جدول 

 1 = ارزش  زمون

 t ستانه معناداری  درجه  زادی 
  زمون

 فاصله اتمینان میانگین تفاوت

 باال پایین

ت
جنسی

 131٢65 1361۷1٢ 1361۷ 13111 333 63618 مرد 

 13۷8٢٢ 1343٢54 1343٢ 1311٢ ٢3 333536 زن

ک
مدر

 331353 338131٢ 838131 13138 68 ٢13٢٢3 کارشناسی 

 -135٢۷1 -1388131 ٢36653 13111 ۷3 -83۷41 کارشناسی ارشد

 33415۷ 3346468 834646 13113 38 ۷13۷1٢ دکتری

 
(. از این رو µ > 3 ؛H1) فلذاباشد؛ می 16/1کمتر از  هاشود چون  ستانه معناداری  زمونمشاهده می 8همانگونه که در جدول

معامالت از نظر  از برخی بودن واقعی غیربه عبارت دیگر؛ . فرضیه صفر رد می شود و فرضیه تیقیق مورد تایید قرار می گیرد
  ید. می حساب به اسالمی بانکداری های چالش از تیصیالت،جنسیت و 

 
-می  حساب به اسالمی بانکداری های چالش از بانکی از نظر جنسیت و تیصیالت، معامالت در اشکاالت فرضیه دوم: وجود

  ید.
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 t: نتایج آزمون 5جدول 

 1 = ارزش  زمون

 t ستانه معناداری  درجه  زادی 
  زمون

 اتمینان فاصله میانگین تفاوت

 باال پایین

ت
جنسی

 

 133۷3٢ 3313611 831361 13111 333 343561 مرد

 13466٢ 1334336 133433 13111 ٢3 38384۷ زن

ک
مدر

 331834 3333111 833311 13111 68 363416 کارشناسی 

 136۷34 1353۷13 13538 13111 ۷3 3333۷٢ کارشناسی ارشد

 136131 135141۷ 13514 13111 38 333۷63 دکتری

 
(. از این رو µ > 3 ؛H1) فلذاباشد؛ می 16/1کمتر از  هاشود چون  ستانه معناداری  زمونمشاهده می 6همانگونه که در جدول

بانکی از نظـر   معامالت در اشکاالت وجودبه عبارت دیگر؛ . فرضیه صفر رد می شود و فرضیه تیقیق مورد تایید قرار می گیرد
  ید.می  حساب به اسالمی بانکداری های چالش از ،جنسیت و تیصیالت

 
 مـی  حسـاب  به اسالمی بانکداری های چالش بانکی از نظر جنسیت و تیصیالت، از تسهیالت شدن مدت فرضیه سوم: کوتاه

  ید.
 t: نتایج آزمون 6جدول 

 1 = ارزش  زمون

 t ستانه معناداری  درجه  زادی 
  زمون

 مینانفاصله ات میانگین تفاوت

 باال پایین

ت
جنسی

 

 33٢٢61 3318518 831851 13111 333 ٢334۷6 مرد

 134٢1٢ 1336531 133653 13133 ٢3 3134۷8 زن

ک
مدر

 331114 333٢336 833٢٢1 13111 68 343٢65 کارشناسی 

 338338 3361۷1٢ 8361۷1 13111 ۷3 113۷45 کارشناسی ارشد

 338164 336131٢ 83613۷ 13111 38 1338۷8 دکتری

رو  نی(. از اµ > 3 ؛H1) فلذاباشد؛ یم 16/1کمتر از  ها زمون یشود چون  ستانه معناداریمشاهده م 5همانگونه که در جدول
بانکی از نظـر   تسهیالت شدن مدت کوتاه ؛گریبه عبارت د. ردیگ یقرار م دییمورد تا قیتیق هیشود و فرض یصفر رد م هیفرض

  ید. می حساب به اسالمی بانکداری های چالش زجنسیت و تیصیالت، ا
 

 اسالمی بانکداری های چالش ها از نظر جنسیت و تیصیالت، از بانک بودن دولتی نگرش از قانون شدن فرضیه چهارم: متاتر
  ید. می حساب به
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 t: نتایج آزمون 7جدول 

 1 = ارزش  زمون

 t ستانه معناداری  درجه  زادی 
  زمون

 اصله اتمینانف میانگین تفاوت

 باال پایین

ت
جنسی

 

 13۷141 134۷416 134۷41 13186 333 3٢313٢ مرد

 3311٢5 3381111 838111 13111 ٢3 ٢43351 زن

ک
مدر

 33131٢ 33٢3611 83٢361 13111 68 3335۷5 کارشناسی 

 1336۷4 3314611 831461 131٢3 ۷3 3534٢1 کارشناسی ارشد

 1386٢5 1351611 135161 13111 38 ۷34٢۷ دکتری

رو  نی(. از اµ > 3 ؛H1) فلذاباشد؛ یم 16/1کمتر از  ها زمون یشود چون  ستانه معناداریمشاهده م ۷ همانگونه که در جدول
 بـودن  دولتـی  نگرش از قانون شدن متاتر ؛گریبه عبارت د. ردیگ یقرار م دییمورد تا قیتیق هیشود و فرض یصفر رد م هیفرض
  ید. می حساب به اسالمی بانکداری های چالش از ظر جنسیت و تیصیالت،ها از ن بانک

 
 اسالمی بانکداری های چالش دنیا از نظر جنسیت و تیصیالت، از های بانک با کشور بانکی نظام ارتباتی فرضیه پنجم: ضعف

  ید. می حساب به
 t: نتایج آزمون 1جدول 

 1 = ارزش  زمون

 t داری  ستانه معنا درجه  زادی
  زمون

 فاصله اتمینان میانگین تفاوت

 باال پایین

ت
جنسی

 

 3333٢3 33٢1534 83٢15٢ 13111 333 333561 مرد

 131411 13٢54٢3 13٢541 13111 ٢3 ٢3463 زن

ک
مدر

 -13133٢ 133۷58۷ 133۷56 13111 68 33۷۷3 کارشناسی 

 13٢۷۷4 1386155 13861۷ 13111 ۷3 63146 کارشناسی ارشد

 13۷154 13۷3518 13۷35 13133 38 3۷368٢ دکتری

رو  نی(. از اµ > 3 ؛H1) فلذاباشد؛ یم 16/1کمتر از  ها زمون یشود چون  ستانه معناداریمشاهده م 4 همانگونه که در جدول
 بـودن  دولتـی  نگرش از قانون شدن متاتر ؛گریبه عبارت د. ردیگ یقرار م دییمورد تا قیتیق هیشود و فرض یصفر رد م هیفرض
  ید. می حساب به اسالمی بانکداری های چالش از ها از نظر جنسیت و تیصیالت، بانک

 
بـانکی از   غیر اعتباری های موسسه دیگر و ها بانک فعالیت شرعی کنترل و نظارت برای مناسب راهکار ؛ فقدانفرضیه ششم

  ید. می حساب به اسالمی بانکداری های چالش نظر جنسیت و تیصیالت، از
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 t: نتایج آزمون 1جدول 

 1 = ارزش  زمون

 t ستانه معناداری  درجه  زادی 
  زمون

میانگین 
 تفاوت

 فاصله اتمینان

 باال پایین

ت
جنسی

 

 135564 1343111 134311 13111 333 3331۷4 مرد

 138336 1358383 135838 1311٢ ٢3 43816 زن

ک
مدر

 13۷141 134۷416 134۷41 13133 68 31313٢ کارشناسی 

 1316۷4 1388355 13861۷ 1311۷ ۷3 83146 کارشناسی ارشد

 13413٢ 13564٢3 13۷35 13118 38 3٢368٢ دکتری

 
رو  نی(. از اµ > 3 ؛H1) فلذاباشد؛ یم 16/1کمتر از  ها زمون یشود چون  ستانه معناداریمشاهده م 3 همانگونه که در جدول

 کنترل و نظارت برای مناسب راهکار فقدان ؛گریبه عبارت د. ردیگ یقرار م دییمورد تا قییقت هیشود و فرض یصفر رد م هیفرض
 اسالمی بانکداری های چالش بانکی از نظر جنسیت و تیصیالت، از غیر اعتباری های موسسه دیگر و ها بانک فعالیت شرعی

  ید. می حساب به
 
 هـای  چـالش  از ربا از نظـر جنسـیت و تیصـیالت،    بدون بانکداری عهتوس و تیقیق برای مناسب راهکار ؛ فقدانفرضیه هفتم

   ید. می حساب به اسالمی بانکداری

 t: نتایج آزمون 81جدول 

 1 = ارزش  زمون

 t ستانه معناداری  درجه  زادی 
  زمون

 فاصله اتمینان میانگین تفاوت

 باال پایین

ت
جنسی

 1386٢5 1351611 135161 13111 333 ۷34٢۷ مرد 

 13٢۷۷4 1386155 13861۷ 13111 ٢3 63146 زن
ک
مدر

 13۷16 13٢84 1383٢ 13113 68 83311 کارشناسی 

 13۷154 13۷3518 13۷35 13111 ۷3 3۷368٢ کارشناسی ارشد

 13۷13 13355 13811 13111 38 13136 دکتری

 
ـ (. از اµ > 3 ؛H1) فلذاباشد؛ یم 16/1از کمتر  ها زمون یشود چون  ستانه معناداریمشاهده م 31 همانگونه که در جدول  نی

 و نظـارت  بـرای  مناسب راهکار فقدان ؛گریبه عبارت د. ردیگ یقرار م دییمورد تا قیتیق هیشود و فرض یصفر رد م هیرو فرض
 بانکـداری  های چالش بانکی از نظر جنسیت و تیصیالت، از غیر اعتباری های موسسه دیگر و ها بانک فعالیت شرعی کنترل

  ید. می حساب به اسالمی
 

  ید.  می حساب به اسالمی بانکداری های چالش از مقررات از نظر جنسیت و تیصیالت، و قوانین بودن فرضیه هشتم: پیچیده
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 t: نتایج آزمون 88جدول 

 1 = ارزش  زمون

 t ستانه معناداری  درجه  زادی 
  زمون

 فاصله اتمینان میانگین تفاوت

 باال پایین

جنس
ت
ی

 138٢65 1361۷1٢ 1361۷ 131٢3 333 83513 مرد 

 133648٢ 1343٢54 1343٢ 1311۷ ٢3 33668 زن

ک
مدر

 13466٢ 1354836 133433 13111 68 33384۷ کارشناسی 

 333634 333٢86 833311 13111 ۷3 53416 کارشناسی ارشد

 3336٢1 33٢3631 83٢36 13111 38 ۷3841 دکتری

ـ (. از اµ > 3 ؛H1) فلذاباشد؛ یم 16/1کمتر از  ها زمون یشود چون  ستانه معناداریمشاهده م 33 ولهمانگونه که در جد  نی
مقررات از نظـر   و قوانین بودن پیچیده ؛گریبه عبارت د. ردیگ یقرار م دییمورد تا قیتیق هیشود و فرض یصفر رد م هیرو فرض

  ید. می بحسا به اسالمی بانکداری های چالش از جنسیت و تیصیالت،
 

 م بانکداری اسالمیبندی چالش های نظارتبه 
 ارایه شده است: 3 و نمودار 3٢بندی چالش های نظام بانکداری در جدول رتبه 

 یاسالم یبانکدار نظام یها چالش در رگذاریتاثعوامل  فریدمن  رتبه :82جدول 
 اولویت میانگین رتبه فریدمن متغیرها

 اول 18/8 معامالت از برخی بودن واقعی غیر

 دوم 11/8 بانکی تسهیالت شدن مدت کوتاه

 سوم ٢3/8 ها بانک فعالیت شرعی کنترل و نظارت برای مناسب راهکار فقدان

 چهارم 15/8 ربا بدون بانکداری توسعه و تیقیق برای مناسب راهکار فقدان

 پنجم 36/1 ها بانک بودن دولتی نگرش از قانون شدن متاتر

 ششم 66/1 بانکی معامالت در اشکاالت وجود

 هفتم 63/1 مقررات و قوانین بودن پیچیده

 هشتم ٢6/1 دنیا های بانک با کشور بانکی نظام ارتباتی ضعف
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 یماسال یبانکدار نظام یها چالش در رگذاریتاث عوامل بندی  رتبه: 8نمودار 

 
 ها؛ریمتغ یبند براساس رتبه 
 برخوردار است. رتبه نیاز باالتر 18/8رتبه میانگین با   معامالت از یبرخ بودن یواقع ریغ

 دوم قرار دارد. رتبه در 11/8رتبه  نیانگیمبا   یبانک التیتسه شدن مدت کوتاه
 وم قرار دارد. س رتبهدر  ٢3/8رتبه  نیگانیمبا   ها بانک تیفعال یشرع کنترل و نظارت یبرا مناسب راهکار فقدان
 چهارم قرار دارد. رتبه در 15/8رتبه  نیانگیمبا   ربا بدون یبانکدار توسعه و قیتیق یبرا مناسب راهکار فقدان
 قرار دارد. پنجم رتبهدر  36/1رتبه  نیانگیمبا   ها بانک بودن یدولت نگرش از قانون شدن متاتر
 قرار دارد. ششم رتبه در 66/1رتبه  نیانگیمبا   ینکبا معامالت در اشکاالت وجود

 قرار دارد. هفتم رتبهدر  63/1رتبه  نیانگیمبا   مقررات و نیقوان بودن دهیچیپ
 قرار دارد.  خر رتبهدر  1/٢6رتبه  نیانگیمبا   ایدن یها بانک با کشور یبانک نظام یارتبات ضعف

 

 بحث و نتیجه گیری
 یشنهادات زیر ارائه می گردد:بر اساس یافته های تیقیق پ

در راستای غیر واقعی بودن برخی از معامالت پیشـنهاد مـی شـود: بـرای ارائـه ی خـدمات و تسـهیالت بـانکی، رویـه هـا و           
دستورالعم  های معامالتی برای جلوگیری از ابهام، تدوین شود. ریشه معامالت صوری و غیرواقعی در عـدم  مـوزش صـیی     

های الزم را فراگیرند صـوری بـودن معـامالت     مشتریان نظام بانکی است. اگر مردم و کارکنان  موزش کارکنان نظام بانکی و
 پایان خواهد یافت.

کند بهـره دیرکـرد را از    های ربوی وقتی وام پرداخت می در راستای وجود اشکاالت در معامالت بانکی پیشنهاد می شود: بانک
 ام از شرط معامالتی در نظر گرفته شود این امر می تواند منجـر بـه پایبنـدی بـه     کنند. الزم است وجه الت مشتری دریافت می

ری ی مناسب به همراه الت ام عملی برای اجرای  سازی قراردادها در نظام بانکی، برنامه معامالت گردد. الزمه رفع مشک  صوری
هـای احتمـالی تـا حـد      ود فراهم شود و از  سـیب تدری  زمینه اجرای واقعی عق  ن در زمینه موارد مذکور است. به نیوی که به

 ممکن کاسته شود.
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گـذاران،   گـذاران و سـرمایه   در راستای کوتاه مدت شدن تسهیالت بانکی پیشنهاد می شود: شناسـایی دقیـق نیازهـای سـپرده    
ها در یک بخش  سازی در زمینه بانکداری اسالمی، بهبود سازوکار نظارت بر اجرای عقود، تخصصی کردن فعالیت بانک فرهنگ

ها  های فقهی در سه  بانک یا قرارداد خاص، توجه بیشتر به پژوهش و توسعه در بانکداری اسالمی، رسمیت بخشیدن به کمیته
تواند به ح  این مشک   یا بانک مرک ی، حرکت به سمت واقعی شدن نرخ بازده در قراردادها و ... از جمله مواردی است که می

 کمک کند.
تاتر شدن قانون از نگرش دولتی بودن بانک ها پیشنهاد می شود: عقود مشارکتی بیشتر در بازار سرمایه و بـورس  در راستای م

ای که با نرخ ثابت هستند و نیاز به تقسیم سود و زیان بین ترفین نـدارد، جـایگ ین عقـود     دنبال شود و در بانکها عقود مبادله
همان تامین یافته فروش اقساتی است و نی  عقد سلف و خرید دین و استصناع  ای مرابیه که مشارکتی شود. مث  عقود مبادله

ای. الزم به ذکر است که سود ثابت این عقود شرعا هیچ مشکلی ندارد و شارع مقدس این عقـود را کـامال    و سایر عقود مبادله
 تایید کرده است.

ها و  اد می شود: الزم است راهکاری برای ارتباط بین بانکدر راستای ضعف ارتباتی نظام بانکی کشور با بانک های دنیا پیشنه
های دیگر کشورهای اسالمی و متناسب با شرایط کشور ما در نظر گرفته شود و از تریـق   موسسه های اعتباری ایران با بانک

 های دیگر دنیا تعام  کرد. انعقاد قراردادهای شرعی می توان با بانک
برای نظارت و کنترل شرعی پیشنهاد مـی شـود: تـدابیر الزم جهـت رعایـت اصـول شـرعی        در راستای فقدان راهکار مناسب 

 قراردادها اتخاذ و از اب ارهای تشویقی و تنبیهی در اجرای صیی  قانون عملیات بانکداری بدون ربا استفاده شود.
: بودجـه و قـوانین مناسـب بـرای     در راستای فقدان راهکار مناسب برای تیقیق و توسعه بانکداری بدون ربا پیشنهاد می شـود 

توسعه ی فعالیت های تیقیقاتی در بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شود تا بتوان راهکارهای مناسبی دست یافتـه و اجرایـی   
های کشور تنها اعهای  کرد. شیوه اعهای تسهیالت نی  از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در بانک

شود و این در حالی است که در بانکداری امروز دنیا، شیوه  اعهای تسهیالت عادی در حال منسوخ  ت عادی انجام میتسهیال
انـد کـه از سـرعت عمـ       ها به روش اعهای تسهیالت از تریق اعتبار در حساب جـاری، روی  ورده  شدن است و اغلب بانک

هـای اعتبـاری    کداری ایران به تازگی در حال مهرح شدن است و کارتباالیی برخوردار است اما اعتبار در حساب جاری در بان
 هنوز در صف شورای پول و اعتبار قرار دارند

در راستای پیچیده بودن قوانین و مقررات پیشنهاد می شود: به علت وجـود تعـدد عقـود اسـالمی، الزم اسـت  مـوزش هـا و        
 انند با شناخت کافی اقدام به انتخاب عقود اسالمی نمایند.اتالعات مناسب برای مشتریان در نظر گرفته شود تا بتو

 

 پیشنهادهای آتی تحقیق
بهور کلی عملیات بانکداری اسالمی چه در ایران و چه در دیگر کشورهای اسالمی با موفقیت چشمگیری مواجه بوده اسـت و  

القه بسیاری از متفکران غربی را نی  برانگیخته این موضوع نه تنها مورد توجه صاحبان سرمایه و کارگ اران قرار گرفته، بلکه ع
است؛ اما به هرحال نظام بانکداری اسالمی با مشکالت و موانعی روبه رو است که قسمتی از این چالش ها بـا اصـالح قـانون    

است که قدیم و تدوین قانون بانکداری جدید برترف می شود. برخی دیگر از این مشکالت، ناظر بر سیستم بانکی و کارکنان 
ها، نظارت موثر و دقیق تـر بانـک    با تغییر ساختار و سازماندهی مجدد،  موزش کارکنان، خصوصی سازی و رقابتی کردن بانک
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ها، دوراندیشی و همت سیاستگذاران و مدیران نظام بانکی کشور قاب  ح  شدن اسـت. در ادامـه پیشـنهاداتی     مرک ی بر بانک
  جهت پژوهش های  تی مهرح می گردد :

 بسترسازی و فراهم  وردن ال امات بانکداری اسالمی 

تقویت جایگاه نظارتی بانک مرک ی در ال ام بانک ها به تنظیم برنامه منابع و مصارف و اجبار  نها به بازپرداخت بدهی خود بـه  
 بانک مرک ی.

 د و نتای  بدست  مده مقایسه گردد.پیشنهاد می شود چالش های شناسایی شده در سایر شهر ها نی  مورد بررسی قرار داده شو

مهالعه موردی این تیقیق در سه  بانک ملی بوده است. پیشنهاد می شود این چالش ها در سه  سایر بانک های کشور نی  
 مورد بررسی قرار داده شود.

 پیشنهاد می شود این چالش ها در سایر موسسات بانکی کشور مورد بررسی قرار داده شود
 د این چالش ها در بانک های دولتی و غیر دولتی بررسی و نتای  با یکدیگر مقایسه شوند.پیشنهاد می شو

 

 محدودیت های پژوهش

 برخی از موانع و مشکالت عمده که در راه انجام این پژوهش وجود داشت به شرح زیر است:
 میدودیت های در اختیار میقق -الف

تواند نظرها نامه نمی وری داده مواجه بوده است. برای مثال، پرسشجمعنامه جهت های ذاتی پرسشاین پژوهش با میدودیت
 استفاده کرد. توان از مصاحبهگیری کند. جهت رفع این میدودیت میو ترز تفکر  زمودنی را به صورت کام  اندازه

هـای  یکی از میـدودیت  دم وجود انگی ه کافی برای مشارکت فعال در پژوهش علمی در بین اعضای جامعه انتخاب شده نی ع
 پژوهش بوده است.

 های انجام پژوهش بوده است.انتخاب تصادفی اعضای جامعه جهت انجام پژوهش یکی از میدودیت
 خار  از اختیار میقق میدودیت های -ب

 ماری( در  )نمونهانداران بانک ملی زاهدحساب ید در پژوهش جاری وجود داشته است، تا هایی که به نظر مییکی از میدودیت
پاسخگویی و تالش در انهباق میان پاسخ های خود با منظری بیرونی بوده است که از دید  نها دارای شایسـتگی اسـت. ایـن    

هایی است که در اختیار میقق نیسـت و کنتـرل  ن از حـوزه اختیـار میقـق خـار  اسـت. لـذا         میدودیت از جمله میدودیت
   حاص  از تیقیق را مخدوش سازد. تواند نتایمیدودیت هایی از این جنس می

ترفی را رعایت کند، لـیکن ذهنیـت   هر چند در هر تیقیق میقق سعی بر  ن دارد که از داوری ارزشی به دور بوده و جنبه بی
ها و خصوصیات و دانش پژوهشگر و سایر ویژگی های شخصی او مانند قدرت تعام  با دیگران و ها، تصورات، عالیق،  گاهی

ها بر گذارد و بر اثر عالیق و گرایشرضیه سازی، تراحی سوال ها، تنظیم پرسشنامه، ارتباط با دیگران و تیلی  اثر می... در ف
ها و عالیق پژوهنده بـر ایـن   تیقیق موثر است. این تیقیق نی  از این اثرات در امان نیست و به تور تبیعی ویژگیها و دانسته

 های تیقیق بر شمرد.رات را باید از میدودیتتیقیق نی  اثر داشته است که این اث
تواند ارزیابی دقیقی از نتـای  کـ ِ   میدودیت دیگر ناشی از این واقعیت است که ایران کشور وسیعی است و تیقیق حاضر نمی
ان بانک اردحساب وری شده عمدتاً از سیستم های اتالعاتی مدیریت و تصمیم گیری مدیران کار فرین قلمداد گردد. نمونه جمع

شود. دلی  انتخاب این منهقه نیـ   ن  کشور را شام  میپرسن  بانک ملی ک  % 33٢6)نمونه  ماری(بوده که تنها  اندملی زاه
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تر است و این امر باعث سهولت است که زاهدان مرک  استان سیتان و بلوچستان است این شهر نسبت به سایر شهرها گسترده
 شد.ها می وری دادهدر جمع
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