
 
  بانکی- های پولی پژوهش

  ۱۳۹۲، زمستان ۱۸شماره  ششم،سال 
  ۹۰-۵۹صفحات 

دگاه یبراساس د شورک یها کبر بان ینظارت شرع یالگو
   یاسالم یدارکخبرگان بان

  †عادل آذر  *انید عباس موسویس
  ‡حسین میسمی

  ۲۳/۰۴/۱۳۹۳: رشیپذ خیارت  ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ :افتیدر خیتار

  چکیده
 یها الگوانواع  ییو شناسا »ینظارت شرع«ن مفهوم ییند تا ضمن تبک یتالش م پژوهشن یا

بر  یمطلوب نظارت شرع یشورها، به ارائه الگوکر یسا یاسالم یها کآن در بان ییاجرا
 نظرات گردآوری به یا سه مرحله یبا روش دلف در این پژوهششور بپردازد. ک یها کبان

شده و  گردآوریل اطالعات یجهت تحل و گردید  شور اقدام کدر  یاسالم یدارکخبرگان بان
انس یل واریو تحل یا دوجمله یها ب از آزمونیترت مطلوب، به یالگو یها یژگیو یبند رتبه
دهه گذشته قانون در سه ، اوًاله کدهد  یپژوهش نشان م یها افتهیشد.  دمن استفاده یفر
 یزکمر کمتناسب با آن، در بان ینشده و نظارت شرع ییاجرا یخوب بدون ربا به کیات بانیعمل

مختلف نظارت  یالگوها بیناً، در یاست؛ ثان نشده یاتیح عملیصحوه یش ها به کبانیا دیگر 
در ثالثاً، الزم است  و است» یثرکمدل حدا«شور ک کینظام بان ی، مورد مطلوب برایشرع
 مورد شورک کیخاص نظام بان یها یژگیاقتضائات و ومطلوب،  ینظارت شرع یالگو یاجرا

بدون ربا  کیات بانیبهتر قانون عمل یاجرا یها نهیزم پژوهشن یا یها افتهی د.نریتوجه قرار گ
   . کند میشور را فراهم ک یها کرد بانکدر عمل» عتیانطباق با شر«سطح  یو ارتقا
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  مقدمه ۱
)، ۱۳۶۲شور (مصوب ک یبدون ربا کیات بانیقانون عمل یکبر اساس بند اول ماده 

حق و عدل (با ضوابط  یبر مبنا یو اعتبار یاستقرار نظام پول« کیهدف نظام بان نخستین
ح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد یم گردش صحیتنظ منظور به) یاسالم

 کبان برعهدهدر وهله اول  ین هدفیتحقق چن یها نهینمودن زم . مسلماً فراهماست» شورک
اما  .دین قانون را ارائه نمایمتناسب با ا ینظارت یها نهیزم کن بانیبوده و الزم است ا یزکمر

 یاجرا ه نظارت برکدهد  ینشان م یخوب ر بهیشور در سه دهه اخک کیتجربه نظام بان یبررس
 یها شرفتیتمام پ باوجودبرخوردار نبوده است و  یبدون ربا از وضع مطلوب یبانکدار

خود ضرورت اصالح وضع  نیکه ارد وجود دا یادیز یها آمده، همچنان چالش دست هب
  ۱.دینما یموجود را مطرح م

 یاسالم یگرچه جمهوره توجه شود کگردد  یم کبهتر در ین موضوع زمانیت ایاهم
بدون ربا (زودتر از  کیبان اتیقانون عمله در آن کاست  ییشورهاکران از جمله معدود یا

در  یاسالم یاز کشورها، نظام بانکدار یاریده و بر خالف بسیب رسیکشورها) به تصو خیلی
کشور مشغول به  نیدر ا زیجهان اسالم ن یها بانک نیتر بزرگ و شود یکل کشور اجرا م

 ،رود یه انتظار مک طور آن کیات بانیعمل بودن شرعیهستند، اما مسئله نظارت بر  تیفعال
ب یاست که بعد از گذشت حدود سه دهه از تصو تیواقع کی نیشود. لذا ا یانجام نشده و نم

از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با  یهنوز هم برخ با،بدون ر کیبان اتیقانون عمل
 نظر بهطلب، ن میبا توجه به ا ۲د دارند.یترد یم شرعیبا تعال کیبان یها تیانطباق فعال

 یانداز نه راهیشورها در زمکر یدر سا یاسالم یها کبا استفاده از تجارب بانکه باید رسد  یم
ارائه شده  ٤ها عملکرد بانک بودن اسالمی شیپا ، جهتخاص ینظارت ی، الگو۳ینظارت شرع

  رد. یقرار گ یزکمر کار بانیو جهت اجرا در اخت
اجرا  یالگوها شناساییو  ینظارت شرعف یتعر ند تا ضمنک یتالش م حاضر پژوهش
بر اساس نظر خبرگان استخراج نموده و  شور راک کینظام بان یمناسب برا شده، مدل

د. با توجه به آنچه ین نمایین مدل وجود داشته باشد تبیه الزم است در اکرا  ییها یژگیو
  

 ۱۱ ص. )،۱۳۸۸(و کفشگر  نظرپور، انیموسو ۱
 ۵ ص. )،۱۳۹۱محمدزاده و خوانساری ( ،، میسمی انیموسو ۲

3 Shariah supervision 
 کیه بانکشده مخصوص شب اما مباحث مطرحشور است، ک یها کبر بان یز اصلکتمر پژوهشن یهر چند در ا ٤

  . اربرد داشته باشدک یو مال کیربانیغ یسسات اعتبارؤثر مکتواند در ا ینبوده و م
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بر ی مدل مطلوب نظارت شرع«عبارت است از:  پژوهشن یا یاصل پرسشمطرح شد، 
الزم است واجد چه ست و یچ از دیدگاه خبرگان بانکداری اسالمی شورک یها کبان
  ».باشد؟ یاساس یها یژگیو

 فیتعر ۳در بخش  ،۲در بخش  شده انجام های ات پژوهشیبر ادب یپس از مقدمه و مرور
 .گردد یارائه م مختلف یشورهاک در آن اجرایی الگوهای یشناس گونه و یشرع نظارت
 و هیتجز ۵در بخش و  داده شده  توضیح آن یاجرا مراحل و ۱یدلف روش ۴بخش ، در سپس
شده  ز از مباحث ارائهین ۶بخش شود.  یارائه م یدلف یدورها جینتاو اطالعات  لیتحل
  .کند میارائه  یمشخص یاستیس یها هینموده و توص یریگ جهینت

  ادبیات پژوهش ۲
ای در رابطه با موضوع نظارت شرعی وجود ندارد، اما معدود  ادبیات گسترده هرچند
به زبان انگلیسی و فارسی در این رابطه انجام شده که در این قسمت گزارش  هایی پژوهش

  شود.  می
ای مبسوط، به  نامه پرسشکیفی و تهیه  پژوهش) با استفاده از روش ۲۰۱۱( ۲زولکفلی
های اسالمی  ای افراد عضو در شوراهای شریعت برخی بانکه و تحلیل دیدگاه گردآوری

شود تا دیدگاه صاحب نظران در رابطه با وجود پنج  ، تالش میپژوهشپردازد. در این  می
بودن حاکمیت  ند از: مناسبا ها عبارت گردد. این ویژگی گردآوریهای فقهی  ویژگی در کمیته

مؤسسه مالی اسالمی، رقابت بین  شرکتی، میزان استقالل شورای شریعت در بانک یا
موقع اطالعات در  صحیح و به یافشا ،اعضای کمیته فقهی، شفافیت عملکرد اعضا و نهایتًا

  رابطه با وضعیت مؤسسه از منظر شریعت. 
اندازی الگوی نظارت شریعت در  های راه ها و چالش ) به بررسی موفقیت۲۰۱۰زولکفلی (

های گوناگون  کند تجارب مختلف را در گروه تالش می نیز برخی از کشورهای اسالمی پرداخته و
دهد نظارت شرعی دارای مدل واحدی نبوده و  نشان می پژوهشهای این  . یافتهکند بندی دسته

کشورهای مختلف با توجه به ساختارهای متفاوتی که دارند و همچنین با توجه به سطحی از 
  .  اقدام کننداده از الگوهای گوناگون نظارت شرعی نمایند، به استف بانکداری اسالمی که اجرا می

سسات ؤها و م کدر بان »۳یت شرعیمکحا« ی) به بررس۱۳۹۱( همکارانموسویان و 
  

1 Delphi method 
2 Zulkifli  
3 Shariah governance 
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 پژوهشن یا یها افتهیپردازند.  یم رانیا یها کبان سه آن بایانگلستان و مقا یاسالم یمال
 یل شوراکیانگلستان اقدام به تششور کفعال در  یاسالم یها کبان یه تمامکدهد  ینشان م

ران ینظارت دارد. اما در ا کبان یها تیفعال» ۱عتیانطباق با شر«ن شورا بر ینموده و ا یفقه
 یزکمر کصرفًا در بان یفقه یبوده و شورا یفقه یشور فاقد شوراک یها کمعموًال بان

  ل شده است.  کیتش
فرضیه  به بررسی این محتوا لیو تحل یفیروش توص با) ۱۳۸۸( همکارانموسویان و 

را ارتقا  یاسالم یها بانک کاراییو  تیسطح مشروع ی،فقه شورای لیتشککه  پردازند می
اعتماد  یفضا با موازین اسالمی، ها بانکرد کبا نظارت بر انطباق قوانین و عمل داده و

. در این دکن می فراهم بانک انیمشتر یرا برا نانیاطم یکارگزاران و فضا ینفس را برا به
 ، روزآمد کردنعتیشر سکیراندازی الگوی نظارت شرعی، ابزاری جهت کاهش  ، راهپژوهش

  معرفی شده است.  دیجد یمال یهاابزار یطراحوانین بانکداری اسالمی و ق
گذشته  های پژوهشه تمرکز اصلی کد یجه رسین نتیتوان به ا یبا بررسی ادبیات موجود م

 کیر بانیغ یها و مؤسسات اعتبار کدر بان یفقه یشورا یردهاکارکل و کیبر ضرورت تش
شورها و استخراج کر یدر سا یموجود نظارت شرع یالگوها شناساییمتر بر کبوده و 

 ،رو نیاند. ازا ز نمودهکران تمریا کینظام بان یبرا یمطلوب نظارت شرع یالگو یها یژگیو
  باشد. ینوآور یحاضر دارا پژوهشرسد  یم نظر به

 آن اجرایی الگوهای یشناس و گونه یف نظارت شرعیتعر  ۳
داشته باشند و مقام ناظر  یخاص یها یژگیالزم است و ی،اسالم یسسات مالؤها و م بانک
 نیتر از مهم یقرار دهد. برخ شیو پا یابیرا مورد ارز ها یژگیو نیدارد همواره وجود ا فهیوظ
ند از: عادالنه ا عبارت ،موجود باشد یاسالم یبانکدار اتیکه الزم است در عمل ییها یژگیو

ن اصول، یمأت ی ورفتارها با اخالق اسالم یتمام یروابط و مناسبات، سازگار یبودن تمام
ربا،  نبوددر حوزه معامالت (مانند عدم اکل مال به باطل،  ی، قواعد و دستورات فقهیمبان
). و وجود قصد معاملهت روابط ین از ماهیح طرفیصح کدر تاًیضرر و نها نبودغرر،  نبود
ها، متفاوت از  از حوزه یدر برخ یاسالم یها که نظارت بر بانکاست  یعیرو، طب نیا از

  ۲.سّنتی باشد کینظارت بان
 از یکیه ک ندک یدا میپ ی، ابعاد خاصیاسالم یها کمسئله نظارت بر بانگر، یبه عبارت د

  
1 Shariah compliance 

 ۳۱ ص. )،۲۰۰۶( قطان ۲
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با استفاده از منابع  است. »نظارت شرعی«، و ضرورت ۱»عتیشر کسیر«آن،  موارد
ه کاست  یخطر شریعت، کسیر«گونه تعریف نمود:  توان ریسک شریعت را این موجود، می

شریعت مقدس اسالم،  نیو قوان لبا اصو شیها تیل عدم انطباق فعالیبه دل کینظام بان
     ۲.»ن است با آن مواجه شودکمم

نظارت شرعی کلیه «این صورت قابل تعریف است:  به بر این اساس، نظارت شرعی نیز
های بانک یا مؤسسه مالی  اطمینان از انطباق فعالیت منظور بهاقدامات احتیاطی و نظارتی 

. هدف از این نظارت در نهایت استاسالمی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسالم 
که به وسیله آنها بتوان  هایی است ها، تدابیر، اصول و روش یابی به اقدامات، فعالیت دست

ریسک شریعت در نظام بانکی (به طور عام) و یا یک مؤسسه مالی و یا بانک اسالمی (به طور 
    ۳.»نمود و یا کاهش داد  خاص) را حداقل

از  کی، حاالمللی در سطح بین عتیشر کسیر سازی کمینهو  یتجربه نظارت شرع یبررس
مانند  یر گوناگونیشورها، به تعابکر یفعال در سا یها و مؤسسات اسالم کثر بانکه اکآن است 

ن یره، به ایو غ عتیشر تهیکم عت،یشر یشورا ،یفقه یشورا ،یفقه یتخصص یشورا
    ٤.اند موضوع پرداخته

 برعهدهرا  یگوناگون یها ژهیو ارکشورها کر یسا یاسالم یها کدر بان یفقه یشوراها
 کدر بان یزا نمودن نظارت شرع دروناست از:   ن آنها عبارتیتر از مهم یه برخکدارند 
ارائه خدمات ، ییی مطابق با ضوابط شرعاجرا یها قراردادها و دستورالعمل میتنظ، یاسالم
، انیبه مشتر یارائه مشورت شرع، ران و کارکنانیبه مد عتیدر رابطه با اصول شر یآموزش

 یمورد یها مشاوره، ان)ینان و مشترکارکران، ینفعان (مد یذ یشرع های پرسشپاسخ به 
 یشرع یها یانجام بازرس، رندگانیگ التیارائه مشاوره انتخاب عقد به تسه، ران ارشدیبه مد

ت یتقوو  عتین گزارش ساالنه انطباق با شریتدو، ح عقودیصح یاجران یضمت یدر راستا
  ٥.یاسالم یدارکنه بانیدر زم کبان گاهیبرند و جا
 ینه نظارت شرعیمختلف در زم یشورهاکه کدهد  ین تجارب نشان میاتر  قیدق یبررس

  
1 Shariah risk  
2 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 
(2010), p. 42 

 ۵۳همان، ص.  ۳
4 Islamic Financial Services Board (2009), p. 3 

 ۱۱)، ص. ۱۳۸۵( یاوراق بهادار مالز ونیمسکو  ۹ .ص ،همکارانان و یموسو ٥
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ه کسطح نظارت ( :مانند؛ دارند یتوجه قابل یها ه تفاوتکاند  ردهکرا اجرا  یها مختلف یالگو
ا هر دو)، یو  یزکمر کمرجع مانند بان یا توسط نهادیها اجرا شده  کا در داخل بانی

ارات یاختباشد)،  ییاجرا ای و ی، نظارتیمشورتتواند  یه مک( ها کبان ین شرعیارات ناظریاخت
 یشورا یننده اعضاک مرجع انتخابا دولت)، ی یزکمر ک(ناظران بان مرجع ین شرعیناظر
ا ی یاجبارباشد)،  کبان یا مجمع عمومیو  رهیئت مدیهتواند  یه مک( کبان یفقه
 یل شوراکیدولت تشا ی یزکمر کشورها بانک یه در برخک( یبودن نظارت شرع یاریاخت
(جهت  حل اختالف یمرجع عالاست)،  یاریگر اختید یاند و در برخ ردهک یرا اجبار یفقه

 یها کا بانیو  کبان یک یفقه یشورا ین اعضاین است بکه ممک یالت و اختالفاتکحل مش
جهت  یشورها قانون واحدک یه در برخک( وجود قانون واحدتاً ید) و نهایمختلف به وجود آ

به  ۱گر ندارد). در جدول ید یها وجود دارد و در برخ کدر بان یفقه یل شوراهاکیتش
  مختلف اشاره شده است. یشورهاکدر  ینظارت شرع یها تفاوت

مختلف  یشورهاک، تجارب یسه شاخص اصل درنظرگرفتنتوان با  یل بهتر، میتحل منظور به
وجود قانون واحد در «از:  ندا ن سه شاخص عبارتینمود. ا یبند را گروه یدر نظارت شرع

تًا یو نها» رون از مؤسسهیوجود نهاد نظارت شرعی مرجع در ب«، »یرابطه با نظارت شرع
توان تجربه  ین سه شاخص، میبا استفاده از ا». ییا اختیاری بودن نظارت شرع یاجبار«

  از:   اند عبارته کداد  یشورها را در سه گروه جاک یتمام
گذار در برخی کشورها در زمینه نظارت شرعی رویکرد  ی قانون: نهادهایرد حداقلیکرو  ۱(

ها و  حداقلی دارند. بدین معنا که معتقدند هرچند وجود نظارت شرعی بر بانک
های ممکن باشد  مؤسسات مالی اسالمی ضروری است، اما این نظارت باید در حداقل

  ). کایعربستان، انگلستان، آمر یشورهاک(شامل 
در برخی دیگر از کشورها، رویکرد غالب در نظارت شرعی، رویکرد : یثرکرد حدایکرو  ۲(

معتقدند  گذار قانون یه نهادهاکرد حداکثری آن است یکحداکثری است. منظور از رو
 انجام شود یاسالم یت مؤسسات مالیفعال بودن شرعیثر نظارت بر کالزم است حدا

  ). ن و اماراتی، بحری، اندونزیمالز یشورهاک(شامل 
و در برخی از کشورها  است یرد قبلیکحدفاصل دو رو درواقعرد یکن روی: ایانید مریکرو  ۳(

  ).    ت و قطریوک یشورهاکاست (شامل  قرار گرفتهمورد استفاده 
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  ۱جدول 
  مختلف یشورهاکدر  ینظارت شرع یها ها و تفاوت مشابهت

  ها شاخص
  
 نام کشور

سطح 
  نظارت

اختیارات 
ناظرین 
شرعی 
 ها بانک

 اختیارات
ناظرین 
شرعی 
  مرجع

مرجع 
  کننده انتخاب

  اجباری یا
  بودن اختیاری

  نظارت شرعی
  مرجع عالی
  حل اختالف

وجود 
قانون 
  واحد

  مالزی
بانک 

مرکزی و 
  ها بانک

مشورتی، 
نظارتی و 
  اجرایی

مشورتی، 
نظارتی و 
  اجرایی

هیئت مدیره 
  اجباری  بانک

  شورای ملی
مشورتی 
  شریعت

  بله

 مشورتی و  ها بانک  آمریکا
هیئت مدیره   ـ  نظارتی

  خیر  ـ  اختیاری  بانک

  ها بانک  عربستان
مشورتی و 
نظارتی و 
 اجرایی

مجمع   ـ
  کمیته حل  اختیاری  عمومی بانک

  خیر  اختالفات

  اندونزی
  بانک

مرکزی و 
  ها بانک

مشورتی، 
نظارتی و 
  اجرایی

مشورتی، 
نظارتی و 
  اجرایی

هیئت مدیره 
  هیئت ملی  اجباری  بانک

  بله  شریعت

  بحرین
  بانک

مرکزی و 
  ها بانک

مشورتی، 
نظارتی و 
  اجرایی

مشورتی 
  و نظارتی

هیئت مدیره 
  اجباری  بانک

  هیئت ملی
مشورتی 
  شریعت

  بله

امارات متحده 
  عربی

دولت و 
 ها بانک

مشورتی، 
نظارتی و 
 اجرایی

مشورتی، 
نظارتی و 
  اجرایی

هیئت مدیره 
  مرجع عالی  اجباری  بانک

  بله  شریعت

  ها بانک  کویت
مشورتی، 
نظارتی و 
 اجرایی

مجمع   ـ
  اجباری  عمومی بانک

  کمیته فتاوا
(وزارت 
  اوقاف)

  بله

  ها بانک  قطر
مشورتی، 
نظارتی و 
 اجرایی

هیئت مدیره   ـ
شورای عالی   اجباری  بانک

  بله  شریعت

  ها بانک  انگلستان
مشورتی، 
نظارتی و 
 اجرایی

هیئت مدیره   ـ
  خیر  ـ  اجباری  بانک

ن یمختلف و همچن یشورهاکفعال در  یاسالم یها کبان یجدول با مراجعه به تارنما نیاطالعات ا یادداشت.
  .ده استیاستخراج گرد یاسالم یدارکن مرتبط با بانیقوان
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تر از  نتوان گفت که کدام یک از الگوهای نظارت شرعی بهتر و کاربردی جرئتشاید به 
ارب برداشت نمود و آن اینکه هر توان از این اختالف در تج ، اما یک نکته را میاستدیگری 

یک از کشورها با توجه به شرایط و ساختار اجتماعی، قوانین باالدستی، مکتب فقهی رایج و 
فضای جامعه و نیز تقاضای مشتریان، به تعدیل الگوی نظارت  بودن اسالمیغالب، میزان 

  شرعی خود پرداخته است.
در  .چگونه است یمقوله نظارت شرع ران دریگاه ایه جاکآن است  اکنون پرسش موردنظر

دهد که  ن رابطه بررسی تجربه جمهوری اسالمی ایران در زمینه نظارت شرعی نشان مییا
این کشور از جمله معدود کشورهایی است که در آن قانون مرتبط با بانکداری  هرچند

 ند و برا ها تحت این قانون به فعالیت مشغول اسالمی به تصویب رسیده است، تمامی بانک
های  عنوان رقیب بانک های غیراسالمی (به خالف بسیاری از سایر کشورهای اسالمی، بانک

 یو قانون یرسم ی، متولیمسئله نظارت شرعسفانه أاسالمی) در آن وجود ندارد، اما مت
ل کیتش یزکمر کدر بان یفقه یمشورت یدر چند سال اخیر شورا هرچند( ندارد یمشخص
توجه مناسب به مقوله نظارت شرعی  د). عدمینما یبرگزار م ینه جلساتایماه صورت بهشده و 

اطمینان نخبگان،  عدم وجود آورده که آثار مخرب فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه به
   ۱.استعملکرد نظام بانکی، یکی از این آثار سوء  بودن اسالمین و عموم جامعه به افراد متدیّ
شور کن یا یها کبر بان یه نظارت شرعکدهد  یران نشان میتر تجربه ا قیدق یابیارز
ته یمکس یملزم به تأس یها و مؤسسات مال که بانک. اول آناست یخاص یها یژگیو یدارا
اند)؛  ل دادهکیتش یین شورایخودجوش چن صورت بهها  کاز بان یبرخ هرچندستند (ین یفقه

، یاسالم یدارکدر حوزه بان یفقه یعنوان مرجع عال به یزکمر کبان یه شورای فقهکدوم آن
در رابطه با  یچگونه قانونیه هکدارد؛ سوم آن یارات مشورتینداشته و تنها اخت یگاه قانونیجا

ا در داخل یو  یزکمر کدر داخل بان یچ بخشیه هکوجود ندارد. چهارم آن ینظارت شرع
ن یطرفح یسسه، فهم صحاستفاده در مؤ عقود مورد بودن شرعیت یها مسئول کبان

 ءجز یه همگک( رهینند و غک یم ه امضاکت آنچه ینسبت به ماه کبانننده عقود در کامضا
، )شور هستندکبدون ربا در  کیات بانیح قانون عملیصح یاجرا یها فرض شین پیتر ییابتدا

در  ینظارت شرع یفعل یالگو که بود یتوان مدع یات، مکن نیندارد. با توجه به ا برعهدهرا 
  

 یها کمتأسفانه ربا هنوز در بان«اند که:  ان داشتهین رابطه بید در ایاز مراجع تقل یهمدان یه نورلال تیعنوان نمونه آ به ۱
 :یتارنما  از  نقل  (به  »است  کرده  رییتغ  آن  لکش  تنها  و  دارد  وجود  رانیا

 http://alef.ir/1388/content/؛view/92476 
  .۶/۳/۱۳۹۲خ مراجعه به تارنما: یتار 
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تر از آن) قرار  نیی(و حتی در سطحی پا یدر نظارت شرع یحداقل یردهایکگروه روشور در ک
  رد.  یگ یم

 است ییشورهاکمخصوص  یدر نظارت شرع یرد حداقلیکه مالحظه شد، روکطور  همان
را به خود  کیبان یها تیل فعالکاز  کیوچکار یبخش بس ،یاسالم یدارکات بانیه حجم عملک

ات یل عملکه کران، یشوری مانند اکا. اما در یکگلستان و آمردهد؛ مانند ان یاختصاص م
هزاران شعبه در شهرها و  یها دارا کاز بان یکهر  یباشد و از طرف ید اسالمیبا کیبان

چ وجه یه به یدر نظارت شرع یرد حداقلیکرسد رو یم نظر بهمختلف هستند،  یروستاها
  شود.  یریگ جهتردها یکر رویمناسب نبوده و الزم است به سمت سا

شور ک یها کبر بان یتر وضع موجود نظارت شرع قیشناخت دق منظور به پژوهشن یدر ا
د داشته باشد تا سازگار یبا ییها یژگیست و چه ویمطلوب چ یه الگوکن مطلب یا یو بررس
 یدارکبه نظرات خبرگان بان یران گردد، با استفاده از روش دلفیشور اک یط بومیبا شرا
وه استفاده از آن یو ش یح مختصر روش دلفید. در ادامه ابتدا به توضیمراجعه گرد یاسالم
  گردد.     ینظرات خبرگان ارائه م یبند پرداخته شده و پس از آن جمع پژوهشن یدر ا

 پژوهشن یآن در ا یو مراحل اجرا یات روش دلفیلک ۴
در  یانش گروهسب دک منظور بهه ک است یفکی پژوهش یها از روش یکی، یروش دلف
ساختار  یاست که دارا یندیافر این روشرد. یگ یقرار م مورد استفاده خاص یموضوع

در  ،یشیمایپ ا دورها)یو  راندها( مراحل یدر ط بوده و یریگ میبه تصم کمکو  ینیب شیپ
 ثرکا هک یدرحال ،کند یت مکآنان حر بینجاد اجماع ینظرات خبرگان و ا گردآوری یراستا

 »د باشدیبا چه« پرسشبه  یند، دلفدار »هست چه« پرسش به پاسخ در یسع ها شیمایپ
ارائه  یحات مختصریآن توض یوه اجرایو ش یدر ادامه در رابطه با روش دلف دهد. یپاسخ م

  شود.  یم

 فیتعر ۱ . ۴
کرد، یرا فن، رو یگوناگون دلف پژوهشگرانه کدهد  ینشان م یات موجود به خوبیادب یابیارز

شده ، باعث  ن تنوع واژهیا ۱.اند دهی، روش و مطالعه اجماع نامیریگ یش، رأیمایمطالعه، پ
   .وجود آید به یف روش دلفیدر تعر پژوهشگرانن یدر ب یاختالفات تا

  
  ۲ .ص، )۱۳۷۹( یجاجرم یمانیا ۱
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 اهداف ۲ . ۴
 ین توافق گروهیتر به مطمئن یدسترس ،شود یدنبال م یه در روش دلفک ین هدفیتر مهم

از خبرگان (در  یو نظرخواه نامه پرسشخاص است که با استفاده از  یخبرگان درباره موضوع
 یاصل یژگید خبرگان، با سه ویاز عقا یکامل یبررس ،ن روشیرد. ایپذ یچند مرحله) صورت م

ها)، تکرار دفعات ارسال  نامه پرسش( ها پرسشطرفانه به  یاز: پاسخ ب اند عبارته کاست 
افت شده یدر یها از پاسخ یل آماریه و تحلیتجز ،تاًیو نهاافت بازخورد از آنها یو در ها پرسش

   ۱.یگروه صورت به

  اربردهاک ۳ . ۴
مانند  یمتعدد یها افته و در رشتهی یاریبس یابعاد کاربرد یروش دلف حاضر درحال

مورد  یا و منطقه یشهر یزیر ن برنامهیو همچن یگذاراستی، س عیصنا ت،یری، مدیبازرگان
، ابداعات یل خدمات دولتیه و تحلی، تجزیاورفّن ینگر ندهیآ .است گرفتهقرار  استفاده
ان و یمشتر یبند ها، بخش سازمان یریگ جهت ینیب شی، پیزیر و برنامه ی، طراحیآموزش

 یه با روش دلفکاست  یعلم یها از حوزه ی، برخیزیر برنامه ین گروه برایتر شناخت مناسب
   ۲.اند ش واقع شدهیمایمورد پ

  پژوهشن یدر ا یدلف یمراحل اجرا ۴ . ۴
ح داده یحاضر توض پژوهشدر  یدر رابطه با مراحل استفاده از روش دلف بخشن یدر ا
پاسخ داده  پرسشن ی، الزم است به این مراحل دلفییدر تب ییش از ورود جزیشود. پ یم

 یاستخراج الگو« یعنیحاضر،  پژوهش یمسئله اصل یبرا یه اساسًا چرا روش دلفکشود 
  .ده استیانتخاب گرد» آن یها یژگیشور و وک کیدر نظام بان یمطلوب نظارت شرع

از  شیحاضر ب پژوهشه اوالً هدف کآن است  پژوهشن یدر ا یل انتخاب روش دلفیدل
خواهد  یم و مطلوب آن است ین الگوییباشد، تب یه شناخت وضع موجود نظارت شرعکآن

، چگونه داردت یران فعالیه در اک کیبان یبرا ینظارت شرعوه مناسب یه شکند کمشخص 
 .ندکنان حاصل یعت اطمیش با شریها تید از انطباق فعالینمونه چگونه با کن بانیو ا است
  .  استمناسب  ین هدفیبه چن یابیدست یبرا یروش دلفکه رسد  یم نظر به

در رابطه با  یمشخص یها ا دادهیه منابع، مستندات، اطالعات و کل آن است ین دلیدوم
  

 ۳ ص.، )۱۳۸۷ی، نصیریانی و اباذری (احمد ۱
2 Tapio (2003), p. 15 
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ز بج یا نهیط طبعاً گزین شرایست. در ایشور موجود نک یها کدر بان یمسئله نظارت شرع
 یازین نیچنبه ز اساسًا ین یه روش دلفکنظران وجود ندارد  مراجعه به نظر خبرگان و صاحب

  . دهد میپاسخ 
ا یشف و کجهت  یه از روش دلفکآن است   دهنده نشان یات موجود دلفیادب یابیارز
اند. با توجه به  ردهکمطلوب در موضوعات گوناگون استفاده  یالگو یها یژگیو یبند رتبه
 نظر بهآن است،  یها یژگیو یبند مطلوب و رتبه یشف الگوکز ین پژوهشن یه هدف اکنیا
 یات سازگاریمورد استفاده در ادب یها مناسب بوده و با روش یرسد استفاده از روش دلف یم
  دهد.   یل مکیرا تش پژوهشن یدر ا یل استفاده از روش دلفین دلین خود سومید. ادار

 پژوهشن یدر ا یل استفاده از روش دلفین دلی، آخرپژوهشخام  یها بودن داده یفکی
 یها ن روشیباشد؛ از ب یفید روش کیبا پژوهشها، روش  با توجه به نوع داده درواقعاست. 

  . استنه ین گزیتر مناسب یز دلفین یفیک
  ف مسئلهیص و تعریتشخ ۱ . ۴ . ۴

ران یشور اک یها کبر بان یمطلوب نظارت شرع یشناخت الگو پژوهشن یا یمسئله اصل
ز وجود دارد ین یمسئله مقدمات یک. البته استت) یآن (بر حسب اولو یها یژگیو استخراج و

به آن است. شناخت وضع موجود  یگوی ، مستلزم پاسخیح به مسئله اصلیه پاسخ صحک
 پرسشو  یاصل های پرسشن یدهد. بنابرا یل مکرا ش یشور، مسئله فرعکدر  ینظارت شرع

  از: اند عبارت پژوهش یفرع
ران چگونه یشور اکدر  کیبر نظام بان ی: وضع موجود نظارت شرعیمقدمات پرسش  ۱(

  است؟ 
د یران چه بایشور اکدر  کیبر نظام بان یمطلوب نظارت شرع یاول: الگو یاصل پرسش  ۲(

  باشد؟ 
شور کدر  کیبر نظام بان یمطلوب نظارت شرع یالگو یها یژگیدوم: و یاصل پرسش  ۳(
  دام است؟کت یران بر حسب اولویا

 ئت خبرگان (پانل)یانتخاب ه یها ن شاخصییتع ۲ . ۴ . ۴
 انتخاب خبرگان است. یها ن شاخصیی، تعپژوهشن یدر ا یروش دلف ین گام در اجرایدوم

ها  کن مالید تا خبرگان بر اساس انارائه شو ییها ارها و مشخصهیدرواقع الزم است مع
بدون  یدارکبان یبر اجرا ینظارت شرع«انتخاب گردند. مسلماً با توجه به موضوع پژوهش 

لحاظ  به» یاسالم یدارکبان«نظر  د صاحبیبا پژوهش، خبرگان »شورک کیه بانکربا در شب
نظر بودن  صاحب یکیبرخوردار باشند؛  یلک» اریمع«د از دو یواقع با باشند. در یو عمل ینظر
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 کیه بانکبا شب یعمل ییآشنا یگریو د یعلم یا عنوان حوزه به یاسالم یدارکدر حوزه بان
ار یهر مع یبرا» یاتیعمل یها شاخص«ارها، الزم است ینمودن مع یاربردک منظور بهشور. ک

برجسته  اندتااز اس ین مشورت با برخیات و همچنیبا مطالعه ادبها  ن شاخصیارائه شود. ا
خبره «حاضر  پژوهشارائه شده است. در  ۲شور انتخاب و در جدول کدر  یاسالم یدارکبان
از یعنی، شاخص باشد ( حداقل یکار، واجد یه در هر معکاست  یفرد» یاسالم یدارکبان

  د باشد).  مور یک ی، حداقل دارا۲جدول  یها از ستون یکهر 
  ۲جدول 

 ئت خبرگان (پانل)یانتخاب ه یها ارها و شاخصیمع

  شماره  
  ارهایمع

نظر بودن در حوزه  صاحب
  شورک کیه بانکبا شب ییآشنا  یاسالم یدارکبان

  ها  شاخص

 یفیتاب تالک یکچاپ حداقل   ۱
  یاسالم یدارکدر حوزه بان

 یدارکبان ی، مؤسسه عالیزکمر کبا بان یارکسابقه هم
(با حداقل سه  یدر هر سطح کیو بان یده پولکو پژوهش

  .)یارکسال سابقه هم

۲  
تاب ک یکچاپ حداقل 

 یدارکدر حوزه بان یا ترجمه
  یاسالم

شور در هر ک یها کاز بان یکیدر  یارکسابقه هم
  .)یارک(با حداقل سه سال سابقه هم یسطح

۳ 
ـ  یچاپ حداقل دو مقاله علم

 یدارکدر حوزه بان یپژوهش
  یاسالم

 کیربانیغ یاز مؤسسات اعتبار یکیدر  یارکسابقه هم
  .)یارک(با حداقل سه سال سابقه هم یدر هر سطح

پروژه در  یکانجام حداقل   ۴
  یاسالم یدارکحوزه بان

 یها کاز بان یکیا یو  یزکمر کبان یفقه یعضو شورا
  .سال سابقه) یکشور (با حداقل ک

۵  
نامه  انین پایتدو
ترا در کا دیارشد و  یارشناسک

  یاسالم یدارکحوزه بان

ا یو  یزکمر کدر بان یگاه مشورتیار داشتن جایدر اخت
شور (با حداقل ک یها و مؤسسات اعتبار کاز بان یکی
  .سال سابقه) یک

۶  
ن رساله سطح چهار یتدو

ه در موضوع یحوزه علم
   یاسالم یدارکبان

به مدت حداقل سه سال در  یارکسابقه هم
ه ک یاقتصاد یها ها، مؤسسات و سازمان وزارتخانه

در ارتباطند (مانند  کیم با نظام بانیرمستقیغ صورت به
 .ره)یو غ یزکمرمه یسازمان بورس، وزارت اقتصاد، ب

 ئت خبرگان (پانل)یارتباط با ه یها وهین جامعه، انتخاب نمونه و شییتع ۳ . ۴ . ۴
ن رابطه با استفاده از ین جامعه و نمونه است. در ایی، تعیروش دلف یاجرا ن گام دریسوم

نظران برجسته  از صاحب ین مشورت با برخیو همچن ۲شده در جدول  ارائه یها شاخص
 یعنی ،اریاز هر دو مع نفر ۴۰که حدود جه حاصل شد ین نتیشور، اکدر  یاسالم یدارکبان
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گر، ید  به عبارت هستند.شاخص  یکحداقل واجد  ،»ییسابقه اجرا«و » یعلم یتوانمند«
  .استنفره  ۴۰ یا شور جامعهکدر  یاسالم یدارکجامعه خبرگان بان

 یبرا یمختلف یها وهیش یفکی پژوهشات روش یادب هرچند، یریگ در رابطه با نمونه
 یدارکبان کارشناسانه تعداد کنیبا توجه به ا پژوهشن ینند، اما در اک یار ارائه مکن یانجام ا
ت یفکینفره)، تالش شد جهت باالتر بردن  ۴۰شور محدود است (جامعه کدر  یاسالم

ل جامعه ک پژوهشن یگر، نمونه ایرد. به عبارت دیش قرار گیمایل جامعه مورد پکپژوهش، 
  د. یانتخاب گرد

خبرگان واجد  فهرسته در مرحله اول کن صورت بود یا  هپانل ب یوه ارتباط با اعضایش
 پژوهشگرانن تماس یدر ا ۱گرفته شد. یتماس تلفن آنها ید و با تمامیه گردیت تهیحصال

ن نموده و نظر ییار را تبکبه خبرگان، مراحل پژوهش و ابعاد  پژوهشح موضوع یضمن توض
خبره،  ۴۰ن مرحله از مجموع یا شدند. در ایجو پژوهشت در کخبرگان را در رابطه با مشار

  نمودند.   یاعالم آمادگ پژوهشدر  یارکبا هم براینفر  ۳۲
 باز) نامه پرسش( یدور اول دلف نامه پرسش ۴ . ۴ . ۴

 یها نامه پرسشه هم شامل کد یه گردیته یسه بخش یا نامه پرسش یدر مرحله اول دلف
اول به مقوله وضع  یمقدمات نامه پرسشبود.  یدلف یاصل نامه پرسشو هم شامل  یمقدمات

ق هشت یخواست تا از طر یاز خبرگان م درواقعپرداخت.  یشور مکدر  یموجود نظارت شرع
 یه از اجراک یا ا در سه دههیه آکن پرسش پاسخ دهند یرت) به ایکف لی(مندرج با ط پرسش

ح یصح یاجرا یساز نهیزم یدر راستا یگذرد، نظارت شرع یبدون ربا م کیات بانیقانون عمل
 پرسشق چهار یدوم (از طر یمقدمات مهنا پرسشر؟ یا خین قانون وجود داشته است یا

ز کد باشد، تمریو آنچه با یمطلوب نظارت شرع یرت) بر مقوله الگویکف لیمندرج با ط
  نمود. 

مطلوب اختصاص  یالگو یها یژگیدور اول، به مسئله و نامه پرسشاما بخش سوم 
از  یبرخن با مشورت با یو همچن یات نظارت شرعین قسمت با توجه به ادبیافت. در ای

د و یانتخاب گرد یژگیو ۲۰از  یا شور، مجموعهکدر  یاسالم یدارکنظران بان صاحب
ها به دو دسته  یژگین ویه شد. ایرت) تهیکف لیه (مندرج با طیگو ۲۰شامل  یا نامه پرسش
از  پیش« یمطلوب نظارت شرع یمرتبط با الگو یها یژگیدند. دسته اول، ویم گردیتقس

  
فراهم نشد  یتلفن یان هماهنگکشور بودند)، امکه در خارج از ک یژه در رابطه با خبرگانیو (به یدر موارد معدود ۱

  رفت. یصورت پذ رایانامهق یو ارتباط از طر
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را در  ۲»پس از اجرا« یمطلوب نظارت شرع یمرتبط با الگو یها یژگیو دسته دوم و ۱»اجرا
ف، یط یها نهیاز گز یکین بخش از خبرگان خواسته شد تا با انتخاب یداد. در ا یم یخود جا

 بخشن یا نامه پرسشر است ک. الزم به ذکننداعالم  یژگینظر خود را در رابطه با هر و
از خبرگان خواسته شده  نامه پرسشن یدر ا ،گرید بود؛ به عبارت» افته و بازیرساختاریغ«

نیامده  فهرستن یه در اکوجود دارد  یگریخاص و مهم د یژگینند وک یبود تا اگر احساس م
  اضافه شود. یبعد یها هند تا در دوریادداشت نمای نامه پرسش یی، آنرا در قسمت انتهااست

بردن باال منظور بهه ک شود یادآوری میمرحله اول  نامه پرسشل یمکوه تیدر رابطه با ش
انجام شد،  پژوهشنظران آمار و روش  از صاحب یه با برخک یت پژوهش و با مشورتیفکی
 یو حضور یشفاه یها مصاحبه«ق یاز طر یتا مرحله اول دلف شدم بر آن یتصم تاًینها
رحله ن میرد. در ایصورت پذ یادیار با دقت زکن یبا خبرگان انجام شود و ا» قیعم

، نظرات ها پرسشمورد  به ح موردیبه خبرگان مراجعه و ضمن توض شخصاً پژوهشگران
نمودن  توبکضمن م یادداشت کردند. همچنین، آنهاه را یدر مورد هر گو آنهامبسوط 
ا یدر موافقت  ه بعضًاک را یلین دالید موردنظر خبرگان و همچنیجد یها هیها، گو مصاحبه

    ۳.کردندافت یدر ،شد یم ه ارائهیمخالفت با هر گو
 بسته) نامه پرسش( یدور دوم دلف نامه پرسش  ۵ . ۴ . ۴

را تأیید و  هیاول یژگیو ۲۰ه خبرگان کجه حاصل شد ین نتی، ایمرحله اول دلف یپس از برگزار
دور اول اضافه و  نامه پرسشبه  یژگین هفت ویز مطرح نمودند. اید را نیجد یژگیهفت و
از خبرگان  نامه پرسشن یدر ا ٤ار خبرگان قرار گرفت.یه در اختیگو ۲۷دوم با  نامه پرسش

ها را مورد اظهارنظر قرار دهند.  هیگو یتمام مجددًا ٥رتیکف لیطدرخواست شد تا بر اساس 
رده و کاظهارنظر  ابتداً د یجد یژگید، خبرگان در رابطه با هفت ویجد نامه پرسشن یدر ا

  .  کردندل یعامل گذشته را تعد ۲۰خود در رابطه با ن، نظرات یعالوه بر ا

  
1 ex-ante   
2 ex-post 

  . دیقه به طول انجامیدق ۴۵ن یانگیطور م هر مصاحبه به ۳
ن یخبرگان در رابطه با پژوهش در ا های پرسشثر که اکنیو ا یت مرحله اول دلفیل اهمیدل شود به یم یادآوری ٤

» ینامه همراه با مصاحبه شفاه پرسش«ق یشود، تنها در دور اول نظرات خبرگان از طر یمرحله مطرح م
 یتفا شد و مصاحبه شفاهکنامه ا طور عمده فقط به ارسال پرسش هد. اما در مراحل دوم و سوم، بیگرد گردآوری

  رفت. یندرت صورت پذ به
5 Likert spectrum 
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  )یبند جهت رتبه یینها نامه پرسش( یدور سوم دلف نامه پرسش ۶ . ۴ . ۴
د ییشده را مورد تأ ه مطرحیگو ۲۷ یه خبرگان تمامکنشان داد  یمرحله دوم دلف یها افتهی

اجماع  یریگ لکو ش یر، اقناع نظیکاشباع تئور«جاد یدهنده ا ن خود نشانیه اکقرار دادند 
عوامل و  یبند ، بر مقوله رتبهین مطلب، در مرحله سوم دلفیاست. با توجه به ا» ینسب
را خود  ییبسته، از خبرگان خواسته شد نظر نها یا نامه پرسش ی. با طراحتمرکز شدها  هیگو

ا یو   ن نمرهیانگیدور سوم، م نامه پرسششود در  یادآور می. کنندان یعوامل ب یبند در رتبه
د و یستون درج گرد یکز در یها داده بودند ن هیاز گو یکه مجموع خبرگان به هر ک یازیامت

از به یافته، در صورت نی  صیاز تخصین امتیانگیاز خبرگان درخواست شد تا با توجه به م
  ها داده بودند، بپردازند. هیاز گو یکبه هر  یقبل یها هه در دورک یازاتیاصالح امت

  جزیه و تحلیل اطالعاتت ۵
 یها با استفاده از روش یآمده از سه مرحله دلف دست هج بیل نتای، تحلبخشن یهدف از ا

 نامه پرسش ییایو پا ییروا یعنی، یمقدمات ی. در ابتدا در رابطه با موضوعاستمرتبط  یآمار
آمده  دست هب یها افتهیت یشود. در نها ین مییمورد استفاده تب یآمار یها بحث شده و روش

  گردد.   یبرجسته م یاز مراحل دلف یکاز هر 

  نامه پرسش ییایو پا ییروا ۱ . ۵
، نامه پرسشت ین گام در موفقیشده است، اول دکیتأ پژوهشات روش یه در ادبکطور  همان

ه کدهد  یپاسخ م پرسشن یبه ا نامه پرسش) ۱(اعتبار ییآن است. روا ییایو پا یید رواییتأ
شده  یآن طراح یکه ابزار برا را یتیو خصوص یژگیو تواند یموردنظر م یریگ ابزار اندازه ایآ«

 موردنظر صهیتا چه حد خص یریگ ابزار اندازه، گریبه عبارت د »کند یریگ اندازه ،است
   ۲.سنجد یرا م پژوهش
 یدارکاز خبرگان بان یپژوهش، از نظرات برخ یین روایتضم منظور به پژوهشن یدر ا
جامعه  یه در پژوهش حاضر تمامکنی، با توجه به اعالوه بهد. یشور استفاده گردکدر  یاسالم
شور) و در دور اول، کدر  یاسالم یدارکخبره بان ۴۰ یش قرار گرفت (تمامیمایمورد پ

خبرگان در رابطه با  یها دگاهیباز انجام شد، نظرات و د نامه پرسشبا  یمصاحبه حضور
  نمود. ن یتأم یادیزرا تا حدود  یریگ ابزار اندازه ییروا کهافت شد یدر نامه پرسش

  
1 validity 

 ۷۷ ص.، )۱۳۸۹سرمد، بازرگان و حجازی ( ۲
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 ییایدهد. پا یل مکرا ش نامه پرسشت ین گام در موفقیابزار، دوم» ییایپا« یابیارز
 طیدر شرا یریگ ابزار اندازها یآ« هکدهد  یپاسخ م پرسشن یبه ا نامه پرسش) ۱(اعتماد

فاصله  کیدر  یریگ اگر ابزار اندازه گر،یعبارت د به» دهد یدست م به یکسانی جینتا، کسانی
 هم به کیحاصل نزد جینتاآیا داده شود،  گروه واحد از افراد کیبار به  نیکوتاه چند یزمان
   .د بودنخواه

الزم  ،ییایپا یریگ اندازه یبراشود،  یمطرح م پژوهشات روش یبر اساس آنچه در ادب
 از صفر تا ییی عددایپا بیدامنه ضرشود.  استفاده »ییایپا بیضر«به نام  یشاخص است از

معرف  کی ییایپا بیو ضر ییایپا عدمصفر معرف  ییایپا بیضره ک ی؛ به نحواست یک
 دیبا زیقبل از هر چ ،در صورت مشاهدهشده و  دهیندرت د به کامل ییایکامل است. پا ییایپا

  ۲شک کرد. جیبه نتا
ن یاست. در ا ۳»رونباخک یآلفا«، ییایب پایمحاسبه ضر یمرسوم برا یها از روش یکی
 انادته اسیبنا به توص هرچندد. ین شاخص استفاده گردیاز ا ییایپا یابیارز منظور به پژوهش

از به استفاده از آن احساس یمحدود ن یا ل پژوهش در جامعهی، به دلپژوهشآمار و روش 
ن یار رفته در اکابزار به  ییاینظر خبرگان، پا از اختالف یریجلوگ منظور بهشد، اما  ینم

 نامه پرسش یور براکب مذیه ضرکج نشان داد یمحاسبه شد. نتا این معیارق ی، از طرپژوهش
است،  ۰٫۷۰ن عدد باالتر از یه اکنی. با توجه به ااست ۰٫۷۴عامل) برابر با  ۲۷(شامل  یینها

  . را دارد الزم ییایپا پژوهشتوان گفت ابزار  یم بنابراین

  مورداستفاده یآمار یها روش ۲ . ۵
ج یل نتای، تحلیمراحل دلفن یتر مهماز  یکیشد،  اشارهز ین تر پیشه کطور  همان

ات موجود یا) است. در ادبشده در مراحل (دوره لیمکت یها نامه پرسشاز  آمده دست به
ن یارائه نشده و ا یشده در مراحل دلفدیت اطالعات تولیریل و مدیتحل یبرا یصروش مشخ

 پژوهشگران ،حال هر ده است. بهیگردمنجر  یج دلفیل نتایکردها در تحلیمسئله به تنوع رو
، ساختار دورها، نوع یل الزم است بر اساس هدف دلفیتحل یها ه روشکاند  نمودهد کیتأ

 یکل از یوه تحلیه شکاست  یعین طبین شود. بنابراییکنندگان تع و تعداد شرکت ها پرسش

  
1 reliability 

  ۳۴ .، ص)۱۳۸۶ی (نیشور یلیخل ۲
3 Cronbach alpha 
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 انادتاز اس یحاضر پس از مشورت با برخ پژوهشدر  ۱.ندکر ییگر، تغید پژوهشبه  پژوهش
  ل مورد استفاده قرار گرفت. یذ یآمار یها ، روشپژوهشبرجسته آمار و روش 

  یفیآمار توص ۱ . ۲ . ۵
استفاده  ینمونه مورد بررس یشناخت تیجمع یها یژگیو یجهت بررس ۲یفیاز آمار توص

به آن اشاره  دورهاج یه در بخش نتاکار انجام شده است کن یز این پژوهشن یشود. در ا یم
  شود.   یم
  یا آزمون دوجمله ۲ . ۲ . ۵

 ، بهمشخصه ایمقدار  کی یکه در آن بر مبنای است ناپارامتر یآزمون ،۳یا آزمون دوجمله
ا یه آکپردازد  ین مسئله میا یبه بررس این آزمون. شود یو شکست پرداخته م تیموفق بررسی

 .)ریخ ایوجود دارد  تیموفق آنهااز  یمی(در ن ریخ ایافراد جامعه عملکرد باال دارند  از یمین
 ریوجود متغ ای و ، باالبودنخطا باشد زانیاز م کمتر یدار معنی سطح چنانچه این آزمون در

انجام  درصدی پنج در سطح خطامعموًال آزمون  نی. از آنجا که اشود یموردنظر استنباط م
  ٤.باشد ۰٫۰۵ کمتر از یدار یسطح معن دیبا جهینت نیبه ا دنیرس شود، برای یم

رت) یکلف ی(ط ینسب یها اسیاز مق نامه پرسش های پرسشحاضر،  پژوهشدر 
ن ید. در ایاستفاده گرد شود می ۳جدول  معیارهای از آنهاکردن  یّمک یو برابرخوردارند 

امالً کموافقم و  ینظرم، تا حد یمخالفم، ب یامًال مخالفم، تا حدک یها نهیگز یف برایط
و  یفکیوه اطالعات ین شیتا پنج در نظر گرفته شد. با ا یکاعداد  ترتیب بهموافقم 
ن پژوهش یدر ا که شود یم یادآوری دًار شدند. مجدیتعب یّمکو  یر عددیادبا مق یکناپارامتر

مورد  ۳۲ن تعداد یه از اکد یع گردیه برابر جامعه بود) توزکدر نمونه ( نامه پرسش ۴۰
  ل قرار گرفت.یتحل شده و مورد گردآوری

ن ای  هب ؛استفاده شد ۱۶نسخه   SPSSافزار از نرم یا آزمون دوجمله انجام یدر عمل برا
د: جهت مثبت و موافق یف گردیتعر یر حدیمقاد binomialه ابتدا در فرمان کصورت 

 یدهند، بدون نظر برا یموافق م یموافق و تا حدکامًال ه پاسخ ک یسانک ی) برایروزی(پ
ه ک یسانک یست) براکو مخالف (ش یجهت منف تاًیدهند و نها ینظر م یه پاسخ بک یافراد
 یبند مین تقسیند. بر اساس اینما یمخالف را انتخاب م یمخالف و تا حدکامًال  یها نهیگز

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

 ۱۲۶ .اران، صکسرمد و هم ٤
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ه ک آنهادارند و ه نظر موافق ک یرد: افرادکم یخبرگان را به دو دسته تقس یتوان تمام یم
ن یبد یا مورد آزمون دوجمله یها هیبا توجه به آنچه مطرح شد فرض ۱.ی استنظرشان منف

  قابل ارائه است. ۱رابطه  صورت

)۱(  
H۰:	p ≤ ۰٫۶H۱:	p > ۰٫۶   

  ۳جدول 
  نامه پرسشرت یکل طیف

  یریگ زان عامل اندازهیم  نظر خبرگان
  ۱  امالً مخالفمک

 ۲  مخالفم یتا حد
  ۳  نظرم یب

  ۴  موافقم یتا حد
 ۵  امالً موافقمک

مخالف، امًال ک یها نهیه گزک یپاسخ (افراد یو ب یمنف یها ه صفر معادل پاسخیفرض
مثبت  یها ن معادل پاسخیگزیه جایاند) و فرض ردهکنظر را انتخاب  یمخالف و ب یتاحد

 p=۰٫۶ مقداره کآن است  ۰٫۶ل انتخاب عدد ی. دلاستموافق)  یا تا حدیموافق و امًال ک(
  گرفته شده است.  نظردر یا آستانه حد
  دمنیآزمون فر ۳ . ۲ . ۵

  نیها در ب رتبه نیانگیم سهیمقا یاست که از آن برا یناپارامتر یآزمون ،۲دمنیآزمون فر
 SPSSافزار ز از نرمیدمن نیآزمون فر انجام ی. در عمل براشود یر (گروه) استفاده میمتغ

ها  ن رتبهیانگیبودن م سانیکبر  یه صفر مبتنین آزمون فرضیدر ا .شداستفاده  ۱۶ ویرایش
ها حداقل دو  ن گروهیه بکاست  یه صفر بدان معنیشدن فرض هاست. رد گروه یمن تمایدر ب

عوامل فراهم  یبند ان رتبهکن صورت، امیه در اکدارند  یدار یگر اختالف معنیدیکگروه با 
    ۳.شود می

  
 ۳۴ .ص ی،نیشور یلیخل ۱

2 Friedman 
  ۷۷ .، صینیشور یلیخل ۳
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  آن یها یژگیو و یمطلوب نظارت شرع یالگو: یدلف یج دورهاینتا. ۶
افت یدر ،ه مرحله اولکد یدر سه مرحله به انجام رس پژوهشن یه مالحظه شد، اکطور  همان

 تاً یبسته و نها نامه پرسشافت نظرات با یدر ،باز، مرحله دوم نامه پرسشنظرات خبرگان با 
ج هر یر دادند. در ادامه به نتاعوامل توسط خبرگان را مورد توجه قرا یبند مرحله سوم، رتبه

  شود. یاز مراحل اشاره م یک

  نمونه) یشناخت تی(اطالعات جمع یفیج آمار توصینتا  ۱ . ۶
شده،  فیتعر یها بر اساس شاخص یاسالم یدارکجامعه خبرگان بان پژوهشن یدر ا

ارتباط برقرار شود؛  آنها ینفره در نظر گرفته شد و تالش شد تا با تمام ۴۰ یا مجموعه
خبره و  ۴۰جامعه بود. پس از تماس با  با تعداد اعضای نمونه برابر تعداد اعضای درواقع
 یها یژگیشدند. و یت در پانل دلفکنفر حاضر به مشار ۳۲ت ی، درنهاپژوهشح یتوض
نفر مرد  ۲۹ه سه نفر از خبرگان زن و کن صورت است یبد ین نمونه آماریا یشناخت تیجمع

ارشد و  یارشناسک، پنج نفر یارشناسکالت یتحص یالت دو نفر دارای؛ به لحاظ تحصهستند
نفر) در  ۲۶ن خبرگان (یثر اکن، ای؛ عالوه بر اهستند یترکد کمدر یست و پنج نفر دارایب
ز برخوردار یا خارج) نی، دو و یک(سطح  یالت حوزویاز تحص یالت دانشگاهینار تحصک

شود  یس میتدر آنهاز در ین یه دروس حوزوکاند  ردهکل یتحص ییها اها در دانشگیاند و  بوده
 یدارکبا بان یعلم یینار آشناکدر  .د)یا دانشگاه مفی(مانند دانشگاه امام صادق (ع) و 

ن رابطه هفت نفر یه در اکانتخاب خبرگان بود  یها شاخص ءز جزین اجرایی، سوابق یاسالم
ز یسال و سه نفر ن ۱۵تا  ۱۰ن ینفر ب ۹سال،  ۱۰تا  ۵ن ینفر ب ۱۳سال،  ۵ر یاز خبرگان ز

  اند.  مرتبط) بوده یها ا بخشی(و  کیدر نظام بان اجراییسال سابقه  ۲۰ش از یب یدارا

  )یج دور اول (وضع موجود و مطلوب نظارت شرعینتا  ۲ . ۶
 یمقدمات نامه پرسشه شامل دو کد یه گردیته یسه بخش یا نامه پرسش یدر مرحله اول دلف

 یاول، به مقوله وضع موجود نظارت شرع یمقدمات نامه پرسشبود.  یدلف یاصل نامه پرسشو 
ق آزمون ید، از طریرت برگزار گردیکف لیه با طک نامه پرسشج یپرداخت. نتا یشور مکدر 

) و فرض یروزیشود فرض صفر، موافق (پ یادآور میل قرار گرفت. یمورد تحل یا دوجمله
ارائه شده  ۴ل در جدول ین تحلیج ایت) در نظر گرفته شد. نتاسکن، مخالف (شیگزیجا

  است.
 یشده برا محاسبه یدار یه سطح معنکان نمود یطور ب نیتوان ا یم ۴ ج جدولیل نتایدر تحل
توان گفت فرض  ین میو بنابرا است(پنج درصد)  پژوهش یزان آلفایمتر از مکها  هیگو یتمام
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توان  یم ،رو نیشده موافق هستند. از ا ه مطرحیهشت گو یصفر رد شده و خبرگان با تمام
ه در سه دهه گذشته قانون ک، معتقدند پژوهشخبره  ۳۲ن یانگیطور م ه بهکبود  یمّدع
متناسب با آن، نه در  بی اجرایی نشده است و نظارت شرعیبدون ربا به خو کیات بانیعمل
نشده  یاتیعمل یحیصح صورت هب یها و مؤسسات اعتبار کو نه در سایر بان یزکمر کبان

  است. 
پرسش ق چهار یاز طر نامه پرسشن یرسد. ا یدوم م یمقدمات نامه پرسشحال نوبت به 

ز کد باشد، تمریو آنچه با یمطلوب نظارت شرع یرت، بر مقوله الگویکف لیمندرج با ط
 یا دوجملهق آزمون ید، از طریرت برگزار گردیکف لیه با طک نامه پرسشن یج اینمود. نتا
) و فرض یروزیشود باز هم فرض صفر، موافق (پ یادآور میل قرار گرفت. یمورد تحل

ارائه شده  ۵ل در جدول ین تحلیج ای. نتاشدست) در نظر گرفته کن، مخالف (شیگزیجا
  است.

شده  محاسبه یدار یه سطح معنکان نمود یطور ب نیتوان ا یم ۵جدول ج یل نتایدر تحل
توان گفت  ین میو بنابرا است(پنج درصد)  پژوهش یزان آلفایمتر از مکها  هیگو یتمام یبرا

رو،  نیشده موافق هستند. از ا ه مطرحیچهار گو یفرض صفر رد شده و خبرگان با تمام
نظارت  یانداز ه راهکمعتقدند  پژوهشخبره  ۳۲ن یانگیه به طور مکبود  یعتوان مد می
بدون ربا  کیات بانیبهتر قانون عمل یشور به اجراک یها و مؤسسات اعتبار کدر بان یشرع
ن از یداشته باشد. همچن برعهدهت آن را یمسئول یزکمر کد و الزم است بانینما یم کمک

بوده و  یثرکحدا یشور مدلک کیدر نظام بان ینظارت شرع یمنظر خبرگان، الزم است الگو
  داده باشد.  یز در خود جایران را نیها و اقتضائات خاص ا یژگیو

ن یافته است. در ایور اختصاص کمذ یها یژگیق وین دقییسوم، به تب نامه پرسش
ن یفعال در ا یالملل نیات مؤسسات بیو تجرب یات نظارت شرعیبا توجه به ادب نامه پرسش
از  ین با مشورت با برخیقرار گرفت) و همچن یمورد بررس های پیش بخشه در کحوزه (
د و یانتخاب گرد یژگیو ۲۰از  یا شور، مجموعهکدر  یاسالم یدارکنظران بان صاحب
ن قسمت یا نامه پرسشه شد. یرت) تهیکف لیه (مندرج با طیگو ۲۰شامل  یا نامه پرسش

از خبرگان خواسته شده بود  نامه پرسشن یگر در ایبود؛ به عبارت د» افته و بازیرساختاریغ«
فهرست نیامده ن یه در اکوجود دارد  یگریخاص و مهم د یژگینند وک یتا اگر احساس م

ن یج ایاضافه شود. نتا یبعد یند تا در دورهایر نماکذ نامه پرسش پایانی بخشرا در است، آن
ه یه، هفت گویه اولیگو ۲۰ ید تمامییه خبرگان ضمن تأکدهنده آن بود  باز نشان نامه پرسش

د یه جدین هفت گویه و همچنیلاو یها هیبعد به گو بخشاضافه نمودند. در  آنهاز به ید نیجد
  شود. یاشاره م
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  ۴ جدول
   یبدون ربا و وضع موجود نظارت شرع کیات بانیقانون عمل ینظرات خبرگان در مورد اجرا

  سطح  هیگو  شماره
  یدار یمعن

  درصد
  موافقت

تایید یا رد 
 فرضیه پایه

 صورت بهبدون ربا  کیات بانیحاضر قانون عمل حال در  ۱
  رد  ۹۵  ۰٫۰۰۰  است.شده ن اجرایی یحیصح

۲  
شور، تعداد ک یها و مؤسسات اعتبار کدر بان حاضر درحال

 یو ظاهر یصور صورت به یاز عقود اسالم یادیز
  شود. ی) انجام میرواقعی(غ

  رد  ۸۷  ۰٫۰۰۰

۳  
شور به حقوق ک یها و مؤسسات اعتبار ک، بانحاضر درحال
را  که بانک) یگذار هیسرما یها گذاران (در سپرده سپرده

  نند.ک ینم یافکاند، توجه  ل خود نمودهکیو
  رد  ۶۵  ۰٫۰۳۶

۴  
شور به حقوق ک یها و مؤسسات اعتبار ک، بانحاضر درحال
وجود دارد،  یه در عقود مختلف اسالمکگذاران  هیسرما

  نند.ک ینم یافکتوجه 
  رد  ۶۴ ۰٫۰۸۸

۵  
ه کپندارند  یطور م نیا کیان نظام بانیمتصد حاضر درحال

نگهبان،  یبدون ربا توسط شورا کیات بانید قانون عملییتأ
به  یازیند و لذا نک ین میز تضمیح آن را نیصح یاجرا

  عت وجود ندارد.یها با شر تینظارت بر انطباق فعال
  رد  ۸۹  ۰٫۰۰۰

۶  
فه یشور، وظکدر  یو رسم یچ نهاد قانونیه حاضر درحال

بدون ربا  کیات بانیح قانون عملیصح ینظارت بر اجرا
ها و مؤسسات  کعت) در بانیها با شر تی(انطباق فعال

  ندارد. برعهدهرا  یاعتبار
  رد  ۶۷ ۰٫۰۱۸

۷  

شور، ک یها و مؤسسات اعتبار کثر بانکدر ا حاضر درحال
عت ین انطباق با شریتضم منظور به یرسم یچ بخشیه

قراردادها، پاسخ به  بودن شرعیها (شامل  تیفعال
نفعان مرتبط  یان، مشورت به ذیمشتر یشرع های پرسش

  ) وجود ندارد.یح عقود اسالمیصح یو نظارت بر اجرا

  رد  ۶۹ ۰٫۰۰۸

۸  
ات یقانون عمل یاجرا یاصل یبه عنوان متول یزکمر کبان
ها با  تینون نظارت بر انطباق فعالکبدون ربا، تا کیبان
  ننموده است. اجرایی یعت را به خوبیشر

  رد  ۷۹  ۰٫۰۰۰

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

  )یمدل مطلوب نظارت شرع یها یژگیج دور دوم (وینتا ۳ . ۶
ه یاول یژگیو ۲۰د ییه خبرگان ضمن تأکجه حاصل شد ین نتی، ایمرحله اول دلف انجامپس از 

شور کدر  یمطلوب نظارت شرع یه الزم است در الگوکد را یجد یژگیارائه شده، هفت و
دور اول  نامه پرسشبه  یژگین هفت وین راستا ایباشد مطرح نمودند. در اوجود داشته 
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از  نامه پرسشن یار خبرگان قرار گرفت. در ایه در اختیگو ۲۷دوم با  نامه پرسشاضافه و 
ها را مورد اظهارنظر قرار  هیگو یتمام رت مجددًایکف لیخبرگان درخواست شد تا بر اساس ط

د اظهارنظر یجد یژگیهفت و با د، خبرگان در رابطهیجد مهنا پرسشن یدر ا درواقعدهند. 
ن یج ایل نمودند. نتایعامل گذشته تعد ۲۰در رابطه با را ن، نظرات خود یرده و عالوه بر اک

نجا یشود در ا یادآور میل قرار گرفت. یمورد تحل یا ق آزمون دوجملهیز از طرین نامه پرسش
ست) در نظر گرفته شد. کن، مخالف (شیزگی) و فرض جایروزیهم فرض صفر، موافق (پ

  ارائه شده است. ۶ل در جدول ین تحلیج اینتا
  ۵جدول 

    یآل و مطلوب نظارت شرع دهیا ینظرات خبرگان در مورد الگو
  سطح  هیگو  شماره

  یدار یمعن
  درصد
  موافقت

تایید یا رد 
 فرضیه پایه

۱  
 یشور، اقدامک کینظام بان یبرا ینظارت شرع یارائه الگو

 کیرد نظام بانکعمل بودن اسالمیزان یتواند م یبوده و م یضرور
ت یرا تقوربا بدون  کیات بانیح قانون عملیصح یشور و اجراک
  ند.ک

  رد  ۹۲  ۰٫۰۰۰

۲  

عنوان نمونه سازمان  (به ینظارت یر نهادهایو نه سا یزکمر کبان
شور، سازمان کل ک یشور، سازمان حسابرسکل ک یبازرس

ن یتر ره) مناسبیران و غیحسابداران خبره ا، انجمن یحسابدار
ها و مؤسسات  کخود بان یارکتواند با هم یه مکاست  ینهاد
بدون ربا در  یدارکح بانیصح ی، مسئله نظارت بر اجرایاعتبار

  ند.  ک یاتیشور را عملک

  رد  ۸۹  ۰٫۰۰۰

۳  

 معدود جمله از رانیا یاسالم یجمهور شورک هکنیبا توجه به ا
 بیتصو به ربا بدون یدارکبان قانون آن در هک است ییشورهاک
 تیالفع به یاسالم یدارکبان اساس بر ساتمؤس یده، تمامیرس

 طرفی از و نداشته) ییجا آن در سنّتی یدارک(بان اند مشغول
دارند،  قرار کشور این در نیز اسالم جهان های بانک  ترین بزرگ
د با یباه کاست  یثرکحدا یی، الگویمطلوب نظارت شرع یالگو

 یها و مؤسسات اعتبار کو بان یزکمر کتعامل سازنده بان
  شود.  اجرایی

  رد  ۹۰  ۰٫۰۰۰

۴  

 کیت اجرا در نظام بانیقابل یفقط زمان ینظارت شرع یالگو
 کیه در نظام بانکرا  یخاص یها یژگیه وکند ک یدا میشور را پک
ن یدر خود لحاظ نموده و در تعامل سازنده ب، شور وجود داردک
از سمت  یها و مؤسسات اعتبار کسو و بان یکاز  یزکمر کبان
  گردد.   اجراییگر ید

  رد  ۹۶  ۰٫۰۰۰

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



 
 

 

 یاسالم یخبرگان بانکدار یدگاهاساس د بر کشور یهابر بانک ینظارت شرع یالگو ۸۱

شده  محاسبه یدار یه سطح معنکان نمود یطور ب نیتوان ا ین جدول میج ایل نتایدر تحل
توان  ین میو بنابرا است(پنج درصد)  پژوهش یزان آلفایمتر از مک یژگیو ۲۷ یتمام یبرا

 ،رو افق هستند. از اینشده مو مطرح یها یژگیو یگفت فرض صفر رد شده و خبرگان با تمام
مطلوب نظارت  یه الگوکمعتقدند  پژوهشخبره  ۳۲ن یانگیه به طور مکبود  یعتوان مد می
خاص نظام  یها یژگیبوده و اقتضائات و و» یبوم«شور الزم است ک کیه بانکبر شب یشرع
 یسان نبوده و برخیکها  یژگین ویا رتبه ایوزن و  ،د. البتهیشور را در خود لحاظ نماک کیبان
 یبند ن موضوع (رتبهیدور سوم، به ا که در تر هستند تیاهم مک یتر و برخ مهم آنهااز 
  . شود پرداخته میها)  یژگیو

  )ینظارت شرع مدل مطلوب یها یژگیو یبند ج دور سوم (رتبهینتا ۴ . ۶
د ییشده را مورد تأ ه مطرحیگو ۲۷ یه خبرگان تمامکنشان داد  یمرحله دوم دلف یها افتهی

ن مطلب، یاست. با توجه به ا یاجماع نسب یریگ لکدهنده ش نشان ،ن خودیه اکقرار دادند 
 یا نامه پرسش یها قرار گرفت. با طراح یژگیو یبند ز بر مقوله رتبهکتمر یدر مرحله سوم دلف

 یادآوریند. یان نمایعوامل را ب یبند در رتبهرا خود  ییبسته، از خبرگان خواسته شد نظر نها
ه مجموع خبرگان در دور دوم ک یازیا امتیو   ن نمرهیانگیدور سوم، م نامه پرسششود در  یم

ا د و از خبرگان درخواست شد تا بیستون درج گرد یکز در یها داده بودند ن هیاز گو یکبه هر 
 یه در دورهاک یازاتیاز به اصالح امتیافته، در صورت نی صیاز تخصین امتیانگیتوجه به م

  ها داده بودند، بپردازند.  هیاز گو یکبه هر  پیشین
ه صفر ی. فرضشدل یدمن تحلیانس فریل واریق آزمون تحلیاز طر نامه پرسشن یج اینتا

 یها یژگیو یت تمامیزان اهمیا می، رتبه و یاسالم یدارکه از نظر خبرگان بانکآن بود 
ن مطلب ین بر ایگزیگر برابر است. در مقابل فرض جایدیکبا  یمطلوب نظارت شرع یالگو

ج آزمون یدارد. نتا یدار یگر تفاوت معنیدیکبا  یژگیه حداقل رتبه دو وکداشت تأکید 
  .ارائه شده است ۷دمن در جدول یفر

شده  محاسبه یدار یه سطح معنکان نمود یطور ب نیتوان ا یم ۷جدول ج یل نتایدر تحل
 یمکل محینمونه دل یها ن دادهیو بنابرا است(پنج درصد)  پژوهش یزان آلفایمتر از مک
فرضیه رو،  نید؛ از انده یدرصد ارائه نم ۹۵نان یرش فرض صفر در سطح اطمیپذ یبرا

ه بر اساس کنمود توان ادعا  یدرصد م ۹۵گر، به احتمال یبه عبارت د شود. جایگزین رد نمی
داری وجود  یتفاوت معن یمطلوب نظارت شرع یالگو یژگیو ۲۷ن رتبه ینظر خبرگان، ب

آورده  ۹و  ۸در جداول  ترتیب زا به برونزا و  درون یها یژگیت ودارد. ترتیب و اولویت اهمی
  شده است. 
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  ۶جدول 
    یمطلوب نظارت شرع یالگو یها یژگینظرات خبرگان در مورد و

اندازی نظارت شرعی در  های پیشاوقوع (پیش از راه ویژگی  شماره
  ها و موسسات اعتباری) بانک

  سطح
  یدار یمعن

  درصد
  موافقت

تایید یا رد 
 فرضیه پایه

  رد  ۸۴  ۰٫۰۰۰  یزکمر کبان یفقه یگاه شورایشدن جا یو قانون یرسم  ۱
  رد  ۸۱  ۰٫۰۰۰  یزکمر کبان یفقه یارات شورایش اختیافزا  ۲
با  یزکمر کبان یفقه یمند شورا و نظام ارتباط مؤثر  ۳

  رد  ۶۹  ۰٫۰۰۸  نگهبان یشورا

با دفتر  یزکمر کبان یفقه یمند شورا ارتباط مؤثر و نظام  ۴
  رد  ۷۳  ۰٫۰۰۱  یرهبر

با مراجع  یزکمر کبان یفقه یمند شورا ارتباط مؤثر و نظام  ۵
  رد  ۷۸  ۰٫۰۰۰  دیتقل

مؤسسات ها و  کدر بان یبودن نظارت شرع یاریاخت  ۶
  رد  ۸۹  ۰٫۰۰۰  یاعتبار

  رد  ۸۷  ۰٫۰۰۰  یها و مؤسسات اعتبار کدر بان یبودن نظارت شرع یقیتشو  ۷
  رد  ۹۲  ۰٫۰۰۰  ینظارت شرع ینامه و دستورالعمل مشخص برا نییوجود آ  ۸
  رد  competence(  ۰٫۰۰۰  ۹۸( یستگیشا  ۹
  رد  ۹۵  ۰٫۰۰۰  نظران از صاحب یریگ مشورت  ۱۰
در  ینظارت شرع یانداز از راه پسپساوقوع ( یها یژگیو  

        )یها و مؤسسات اعتبار کبان

اطمینان از اجرای صحیح و واقعی عقود مورد استفاده   ۱۱
  رد  ۷۸  ۰٫۰۰۰  توسط بانک یا مؤسسه اعتباری

  رد  ۸۸  ۰٫۰۰۰  ارائه خدمات مشورتی در زمینه انطباق با شریعت  ۱۲
ها و  بخشتعامل سازنده بین شورای فقهی بانک با سایر   ۱۳

  رد  ۸۵  ۰٫۰۰۰  ادارات مرتبط
  رد  ۹۰  ۰٫۰۰۰  فقهی شورای اعضای ای حرفه دانش توسعه  ۱۴
نظارت پیوسته شورای فقهی بانک مرکزی بر عملکرد   ۱۵

  رد  ۶۹  ۰٫۰۰۸  ها و مؤسسات اعتباری شورای فقهی بانک
  رد  ۸۷  ۰٫۰۰۰  استقالل  ۱۶
  رد  ۷۵  ۰٫۰۰۰  ها به مجمع عمومی دهی شورای فقهی بانک گزارش  ۱۷
 عمومی دهی شورای فقهی بانک مرکزی به مجمع گزارش  ۱۸

  رد  ۷۴  ۰٫۰۰۰  بانک

انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی توسط مجمع   ۱۹
  رد  ۹۶  ۰٫۰۰۰  عمومی بانک مرکزی با مشورت مراجع تقلید

حضور نمایندگان مراجع تقلید در شورای فقهی بانک   ۲۰
  رد  ۸۳  ۰٫۰۰۰  مرکزی

  رد  ۹۴  ۰٫۰۰۰  وقت کافی اختصاص  ۲۱
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   ۶ادامه جدول 

    یمطلوب نظارت شرع یالگو یها یژگینظرات خبرگان در مورد و
اندازی نظارت شرعی در  های پساوقوع (پس از راه ویژگی  شماره

  ها و مؤسسات اعتباری) بانک
  سطح

  یدار یمعن
  درصد
  موافقت

تایید یا رد 
 فرضیه پایه

۲۲  
 یدر جهان توسط شورا یاسالم یدارکرصد تحوالت بان

جاد تعامل سازنده یا یو تالش در راستا یزکمر کبان یفقه
  شورهاکر یدر سا یاسالم یها کبا بان

  رد  ۶۵  ۰٫۰۳۶

  رد  ۶۷  ۰٫۰۱۸  گذاران ها به سپرده کبان یفقه یشورا یده گزارش  ۲۳
 یها تیها در رابطه با فعال کبان یفقه یشورا یده گزارش  ۲۴

  رد  ۶۵  ۰٫۰۳۶  رهیئت مدیبه ه یاصالح یها وهیح همراه با شیناصح
  رد  ۹۳  ۰٫۰۰۰  سازگاری  ۲۵
  رد  ۷۳  ۰٫۰۰۱  ارداشتن اطالعاتیدراخت  ۲۶
  رد  ۸۱  ۰٫۰۰۰  رازداری  ۲۷

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

شدن  ییش از اجرایپ یژگین ویتر ن و مهمیه اولکدهد  ینشان م ۸جدول  یها افتهی
 یالزم است افراداست.  یستگی، توجه به مقوله شایفقه یل شوراکیو تش ینظارت شرع

ابند. یحضور  یها و مؤسسات اعتبار کبان یفقه یمناسب در شورا ییتوانا یسته و دارایشا
. است آنهااز  یبرخ یو اخالق یعلم یستگیه شاکخواهد داشت  یابعاد مختلف یستگین شایا

ن که ممک یاریالت بسک، از مشیفقه یشورا یعنوان اعضا سته بهیانتخاب افراد شا مسلماً
نامه و  نییوجود آمهم،  یژگین ویند. دومک یم یریجلوگ ،دیوجود آ نده بهیاست در آ

 ید چارچوب قانونیه باکد دارند أکیاست. خبرگان ت ینظارت شرع یدستورالعمل مشخص برا
نظارت  یها یده ن جهته در آکوجود داشته باشد  ینظارت شرع یبرا یمشخص یو حقوق
  مشخص باشد. یشرع
ن دو یدارند. اتأکید  یبودن نظارت شرع یقیو تشو یاریبر اخت یژگین وین و چهارمیسوم
در پاسخ به  یها و مؤسسات اعتبار که بانکنه آن است یه حالت بهکدارند  یان میب یژگیو
اگر  ،آزاد باشند. البته امًالک» ریا خیداشته باشند  یند نظارت شرعا لیا مایآ« پرسش کهن یا

نامه مرتبط  نیید و آیید در چارچوب موردتأیبا داشته باشند، طبعًا یبخواهند نظارت شرع
کزی و سایر نهادهای حاکمیتی، مر کاز نظر خبرگان الزم است بان ،نینند. همچنکت یفعال
 یاتیلو عم یانداز راه درون مجموعهرا  ینظارت شرع یاریاخت صورت بهه ک یسساتاز مؤ

 یها صورت بهتواند  یق مین تشویق قرار دهند. ایر نموده و آنها را مورد تشویتقد ،نندک یم
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 یدارکعنوان برند بان غات بهیعت، اجازه تبلیانطباق با شر یه دادن گواهکمختلف باشد 
تواند  یره، تنها میبرداشت و غ اضافه یها مشخص در نرخ یها بخشش درنظرگرفتن، یاسالم
   باشد. ها تشویقن یاز ا یبرخ

   ۷ جدول
  یمطلوب نظارت شرع یالگو یها یژگیدر رابطه با رتبه و دمنیانس فریوار لیج آزمون تحلینتا

  جه آزمونینت  سطح خطا  یدار یسطح معن  یدرجه آزاد  آماره محاسبه شده
  رد فرضیه پایه  ۰٫۰۵  ۰٫۰۰۰  ۲۷  ۷۸٫۶۶۵

  ۸ جدول
  دمن)یج آزمون فری(نتا یمطلوب نظارت شرع یرابطه با الگوشاوقوع در یپ یها یژگیو یبند رتبه
  شده سبکرتبه   )یها و مؤسسات اعتبار کدر بان ینظارت شرع یانداز شاوقوع (قبل از راهیپ یها یژگیو
  ۱ یستگیشا

  ۲ ینظارت شرع ینامه و دستورالعمل مشخص برا نییوجود آ
  ۳ یاعتبارها و مؤسسات  کدر بان یبودن نظارت شرع  یاریاخت
  ۴ یها و مؤسسات اعتبار کدر بان یبودن نظارت شرع  یقیتشو

  ۵  نظران از صاحب یریگ مشورت
  ۶ یزکمر کبان یفقه یگاه شورایشدن جا یو قانون یرسم
  ۷ یزکمر کبان یفقه یارات شورایش اختیافزا

  ۸ دیبا مراجع تقل یزکمر کبان یفقه یمند شورا ارتباط مؤثر و نظام
  ۹ یبا دفتر رهبر یزکمر کبان یفقه یمند شورا مؤثر و نظامارتباط 

  ۱۰  نگهبان یبا شورا یزکمر کبان یفقه یمند شورا ارتباط مؤثر و نظام

ن رتبه را به خود اختصاص یاز اهل فن، پنجم یریگ بر ضرورت مشورتد کیتأه ک یحال در
شش و  یها در رتبه، یزکمر کبان یفقه یارات شورایش اختیشدن و افزا یدهد، رسم یم

 یزکمر کبان یفقه یه شوراکاند  ان نمودهیب یژگین دو وید اییهفت قرار دارند. خبرگان با تأ
 یاریا اختیو  یگاه مشورتیتواند تنها جا یشور بوده و لذا نمکدر  ینظارت شرع ین اساسکر

اد اتفاق یشور ما زکه در کت (یریر مدییا تغیر دولت و ییه با تغک ینحو داشته باشد؛ به
 کبان یفقه ین الزم است شورایعوض گردد. بنابراامًال کن شورا یا یها یریگ افتد) جهت یم
 یته فقهیمکا یو  یاسالم یشورهاکاز  یاریبس یزکمر یها کبان یفقه ی(مانند شورا یزکمر

 یفقه یشوراها یو ناظر اصل یند و متولکدا یپ یگاه رسمیسازمان بورس و اوراق بهادار) جا
  ز باشد. ین یها و مؤسسات اعتبار کبان

 یو شورا ید، دفتر رهبریبا مراجع تقل یفقه یمقوله ارتباط شورا رآخر ب یژگیسه و



 
 

 

 یاسالم یخبرگان بانکدار یدگاهاساس د بر کشور یهابر بانک ینظارت شرع یالگو ۸۵

 یشورکه توجه شود هر کگردد  یم کبهتر در یها زمان یژگین ویت ایدارد. اهمد کیتأنگهبان 
شور ک ینظام حقوق یها تیاز واقع یکیاز دارد. یخاص خود ن ینظارت شرع یبوم یالگو به
و  ید، رهبریمراجع تقل یعنیشورها)، سه نهاد کگر یاز د یاریخالف بسه (برکران آن است یا

نظارت  یشور هستند و الزم است در الگوکدر  یا ار برجستهینقش بس ینگهبان دارا یشورا
ده شده ین رابطه بارها دین نهادها توجه شود. در ایگاه ایران، به جایا یشده برا یبوم یشرع

 یا استفاده از ابزار مالی یات خاصیها اقدام به انجام عمل کا بانی و یزکمر که بانکاست 
د) مواجه یویژه مراجع تقل ور (بهکمذ ینش نهادهاکاند و بالفاصله با وا نموده یمشخص
 کبان یفقه یه الزم است شوراکاند  ردهکد کیتأن ضرورت، یا کاند. خبرگان با در شده
جاد تعامل، از یند با اکن نهادها در ارتباط باشد و تالش یوسته با ایپ صورت به یزکمر

  ند.  ک یریجلوگ یاحتمال یها تقابل
 پرسشن یپردازد و به ا یپس از اجرا م ینظارت شرع یها یژگیبه و ۹جدول  یها افتهی

است چه ل شد، الزم کیها تش کو بان یزکمر کبان یفقه یه شوراکه پس از آنکدهد  یپاسخ م
ن رابطه یاز خود بروز دهد؟ در ا یرد موفقکرا در خود داشته باشد تا بتواند عمل ییها یژگیو
شدن  یاتیه عملکدارند د کیتأ. خبرگان است یژگیون یتر مهمن و یاول» یافکاختصاص وقت «

انتخاب شوند  یارشناسانکه فقها و کن گام، مستلزم آن است یدر اول یح نظارت شرعیصح
  اختصاص دهند.  یجهت نظارت شرع یافک یکه وقت و انرژ
ن یشور و همچنک یعه و نظام حقوقیبا فقه ش یفقه یام و خدمات شوراکی احسازگار

 ییدهند. پاسخگو یل مکیرا تش یبعد یژگیدو و یفقه یشورا یاعضا یا دانش حرفه توسعه
ران، یمد یشرع های پرسشسخ به پا نفعان (مثًال یذ یشرع یازهایبه ن یفقه یشورا
د خبرگان است. ییتأ مورده ک است یچهارم یژگی) وانیداران و مشتر ارمندان، سهامک

ت و یریمد یها از خواسته یریرپذیثأو عدم ت یریگ میدر تصم یفقه یبودن شورا مستقل
 یها یژگیو ها و ادارات مرتبط ر بخشیبا سا کبان یفقه یشورا بینتعامل سازنده ن یهمچن
  دهند.  یل مکیرا تش یبعد

گر ید یکی یزکمر کبان یفقه ید در شورایندگان مراجع تقلیحضور نماان کبودن ام فراهم
ندگان مراجع یوجود نما د خبرگان است. مسلمًاییتأ مورده کاست  یمهم یها یژگیاز و

رهگذر، ن یت و مراجع را فراهم نموده و از ایمکن حاینه تعامل بهتر بی، زمدیمحترم تقل
 یان براکشده و در صورت ام شناساییگردند،  یه علنکاز آن پیشموجود  یاختالفات فقه

  گردد.  یشف مکثر مراجع باشد، کد اییتأ مورد اجماع وه ک ییها حل راه آنها
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  ۹جدول 
  دمن)یج آزمون فری(نتا یمطلوب نظارت شرع یپساوقوع در رابطه با الگو یها یژگیو یبند رتبه
  سب شدهکرتبه   )یها و مؤسسات اعتبار کدر بان ینظارت شرع یانداز اوقوع (قبل از راهسپ یها یژگیو

  ۱  یافکاختصاص وقت 
  ۲ سازگاری

  ۳ یفقه یشورا یاعضا یا توسعه دانش حرفه
  ۴ عتینه انطباق با شریدر زم یارائه خدمات مشورت

  ۵ استقالل
  ۶ ادارات مرتبط ها و ر بخشیبا سا کبان یفقه یشورا بینتعامل سازنده 

  ۷ یزکمر کبان یفقه ید در شورایندگان مراجع تقلیحضور نما
  ۸ رازداری

  ۹ یا مؤسسه اعتباری کاستفاده توسط بانعقود مورد یح و واقعیصح ینان از اجرایاطم
  ۱۰ یها به مجمع عموم کبان یفقه یشورا یده گزارش

با  یزکمر کبان یتوسط مجمع عموم یزکمر کبان یفقه یشورا یانتخاب اعضا
  ۱۱ دیمشورت مراجع تقل

  ۱۲ کبان یبه مجمع عموم یزکمر کبان یفقه یشورا یده گزارش
  ۱۳ ارداشتن اطالعاتیدراخت

ها و مؤسسات  کبان یفقه یرد شوراکبر عمل یزکمر کبان یفقه یوسته شوراینظارت پ
  ۱۴ یاعتبار
  ۱۵ گذاران ها به سپرده کبان یفقه یشورا یده گزارش
 یها وهیح همراه با شیناصح یها تیها در رابطه با فعال کبان یفقه یشورا یده گزارش
  ۱۶ رهیئت مدیبه ه یاصالح

و تالش در  یزکمر کبان یفقه یدر جهان توسط شورا یاسالم یدارکرصد تحوالت بان
  ۱۷ شورهاکر یدر سا یاسالم یها کجاد تعامل سازنده با بانیا یراستا

 یبرا ینظارت شرع یمطلوب و بوم یالگو یها یژگیرتبه را در ون یی هشتمرازدار
فه یدر هنگام انجام وظ یفقه یدهد. شورا ی، به خود اختصاص میانداز ران، پس از راهیا

 کمورد استفاده توسط بان یها وهیخاص در رابطه با ابزارها و ش یعاتالخود، اط ینظارت
  ند. ینما یخوددار کبان نمسئوالون اجازه بد آنها یه الزم است از افشاکند ینما یسب مک

، یمهم نظارت شرع یها ژهیاروکاز ابعاد و  یکی، تر اشاره گردید پیشه در کطور  همان
. است یا مؤسسه اعتباری کعقود مورداستفاده توسط بان یح و واقعیصح ینان از اجرایاطم
، سرزده یها یو بازرس یمورد یها یند تا با بررسکتالش  یفقه ین راستا الزم است شورایدر ا

م عقود به یتفه یها وهین شیشف بهترکن یح از عقود و همچنیوضع موجود استفاده صح
ره اعتبارات) یژه دایو مرتبط (به مسئوالنار یان را استخراج نموده و جهت اجرا در اختیمشتر
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  قرار دهد.  
است.  یبه مجمع عموم یو مؤسسات اعتبار ها کبان یفقه یشورا یده گزارشدهم  یژگیو
شور، ک کینظام بان یمناسب برا یدر مدل نظارت شرعه کاند  ردهکد کیتأن رابطه خبرگان یدر ا

ن یتدو به ساالنه نسبت صورت به، یها و مؤسسات اعتبار کبان یفقه یالزم است شوراها
داران)  (سهام یاقدام نموده و آن را به مجمع عموم» ها تیعت فعالیگزارش انطباق با شر«

   د.ننکارائه 
ن یپردازد. در ا یم یزکمر کبان یفقه یطور خاص به شورا ازدهم و دوازدهم بهی یها یژگیو
 یتوسط مجمع عموم یزکمر کبان یفقه یشورا یانتخاب اعضاه در کشود  یمد کیتأ یژگیدو و
از  یا ندهیان نماکسب گردد و در صورت امک دیمراجع تقل یمشورت، بهتر است نظر یزکمر کبان
ن الزم است یعنوان عضو مدعو). همچن ن شورا حضور داشته باشد (حداقل بهیز در این آنها
 یزکمر کبان یها تیعت فعالیساالنه، گزارش انطباق با شر صورت به یزکمر کبان یفقه یشورا
 یزکمر کبان یمجمع عمومه نموده و به ی) را تهیاست پولیس یت ابزارهایبر مشروعد کیتأ(با 

  د. یارائه نما
ارداشتن یاختدرد: نابی ین موضوعات اختصاص میبه ا ترتیب بهز یآخر ن یژگیپنج و
ها و  کبان یفقه یهارد شوراکبر عمل یزکمر کبان یفقه یوسته شوراینظارت پ، اطالعات

 یشورا یده گزارش، گذاران ها به سپرده کبان یفقه یشورا یده گزارش، یمؤسسات اعتبار
 رهیئت مدیبه ه یاصالح یها وهیح همراه با شیناصح یها تیدر رابطه با فعالها  کبان یفقه
و تالش در  یزکمر کبان یفقه یدر جهان توسط شورا یاسالم یدارکتحوالت بان رصدو 

  .شورهاکر یدر سا یاسالم یها کجاد تعامل سازنده با بانیا یراستا

   یاستیس یها هیتوصو  یریگ جهیت. ن۷
شور را ک کینظام بان یبرا یمطلوب نظارت شرع یتا الگو کردپژوهش حاضر تالش 

ن یآنها، به ا یشناس و گونه یالملل نیتجارب ب یضمن بررس ای که گونه ؛ بهتوجه قرار دهدمورد
دام است و چه کشور ک کینظام بان یبرا یمطلوب نظارت شرع یه الگوکپاسخ دهد  پرسش

، به نظرات آن دسته از پرسشن یپاسخ به ا منظور بهالزم است داشته باشد؟  ییها یژگیو
 کارشناس یاسالم یدارکه اوالً در حوزه بانکمراجعه شد  یاسالم یدارکنظران بان صاحب

نتایج شده،  ارائه یها لیبا توجه به تحلداشتند.  یافک ییآشناز ین کیاً، با نظام بانیبوده و ثان
  شوند. آید که در ادامه گزارش می دست می مختلفی به

ت موجود یداده شده بود، وضع یجا یه در دور اول دلفکاول  یمقدمات نامه پرسشدر   ۱(
گذرد مورد  یبدون ربا م کیات بانیقانون عمل یه از اجراک یا در سه دهه ینظارت شرع
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ق ید، از طریبرگزار گرد رتیکف لیه با طک نامه پرسشن یج ایش قرار گرفت. نتایمایپ
 ۳۲ه کدهد  یل نشان مین تحلیا یها افتهیل قرار گرفت. یمورد تحل یا جملهآزمون دو

 یببدون ربا به خو کیات بانیه در سه دهه گذشته قانون عملک، معتقدند پژوهشخبره 
و نه در خود  یزکمر کمتناسب با آن، نه در بان ینشده است و نظارت شرع اجرایی

  نشده است.  یاتیح عملیصح صورت به یها و مؤسسات اعتبار کبان
)۲ کیاز عقود بان یادیتعداد ز حاضر درحاله کشور معتقدند کدر  یاسالم یدارکخبرگان بان 

 یافکمنعقده به حقوق مشتریان توجه  یشود و در قراردادها یاجرا م یصور صورت به
ل کشور شکدر  یدارکان بانینانوشته در ذهن متصد ین، فرضیشود. عالوه بر ا ینم

 نگهبان، یبدون ربا توسط شورا کیات بانیون عملد قانییتأ و آن این است کهگرفته 
اند  نمودهد کیتأت خبرگان یند. درنهاک ین میز تضمیها در عمل را ن تیفعال بودن شرعی

فه نظارت بر انطباق با ی، وظیها و مؤسسات اعتبار کو نه خود بان یزکمر که نه بانک
  اند.  انجام نداده یخوب ها را به تیعت فعالیشر

)۳ پرسشق چهار یقرار گرفته بود، از طر یه در دور اول دلفکدوم  یمقدمات نامه پرسشدر  
ز کد باشد، تمریو آنچه با یمطلوب نظارت شرع یرت، بر مقوله الگویکف لیمندرج با ط

ل قرار گرفت. یمورد تحل یا ق آزمون دوجملهیز از طرین نامه پرسشن یج اید. نتایگرد
 ینظارت شرع یانداز ه بر اساس نظر خبرگان، راهکدهد  یل نشان مین تحلیا یها افتهی

بدون ربا  کیات بانیبهتر قانون عمل یشور به اجراک یها و مؤسسات اعتبار کدر بان
ن یداشته باشد. همچن برعهدهت آن را یمسئول یزکمر کد و الزم است بانینما یم کمک

 یثرکحدا یشور مدلک کیدر نظام بان ینظارت شرع یاز منظر خبرگان، الزم است الگو
  داده باشد.  یز در خود جایران را نیها و اقتضائات خاص ا یژگیبوده و و

در  یمطلوب نظارت شرع یه الزم است در الگوک ییها یژگیسوم به و نامه پرسشدر   ۴(
ه کبود  یتوان مّدع ین مرحله میج ایپرداخته شد. بر اساس نتا ،ران وجود داشته باشدیا

شور الزم است ک کیه بانکبر شب یمطلوب نظارت شرع یالگو بر اساس نظر خبرگان،
د. یشور را در خود لحاظ نماک کیخاص نظام بان یها یژگیبوده و اقتضائات و و» یبوم«

 یتر و برخ مهم آنهااز  یسان نبوده و برخیکها  یژگین ویا رتبه ایالبته وزن و 
  تر هستند. تیاهم مک
بسته، از  یا نامه پرسش یشد. با طراح  پرداخته یبند به مقوله رتبه یدر دور سوم دلف  ۵(

ن یج ایند. نتایان نمایعوامل ب یبند خود را در رتبه ییخبرگان خواسته شد نظر نها
ج یقرار گرفت. نتا بررسیدمن مورد یانس فریل واریق آزمون تحلیاز طر نامه پرسش

مطلوب  یالگو یژگیو ۲۷ن رتبه یه بر اساس نظر خبرگان، بکنشان داد  یآزمون آمار
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 یبند ن رتبهیدمن همچنیج آزمون فریوجود دارد. نتا یدار یتفاوت معن ینظارت شرع
از  پس«و » از اجرا پیش«را در دو بخش  یمطلوب نظارت شرع یالگو یها یژگیو

  ارائه نمود. » اجرا
 یسالما یدارکشده از خبرگان بان افتیشده و با توجه به نظرات در ارائه یها لیبا توجه به تحل

  ل را ارائه نمود:یذ یاستیس یها هیتوان توص یشور، مکدر 
ای نشده است. با توجه به  در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به نظارت شرعی اشاره  ۱(

 شود این مقوله به قانون مذکور اضافه شود. اهمیت مسئله، پیشنهاد می
)۲ یفعل یساختار نظارتازمند اصالح یبدون ربا، ن کیات بانیح قانون عملیصح یاجرا 

هم در  کیات بانیعمل بودن شرعیه نظارت بر کاست  ینحو ت آن بهیو تقو یزکمر کبان
 یزکمر کشود بان یشنهاد مین راستا پیرد. در ایتوجه قرار گها مورد ر مقولهینار ساک

گاه یجا یمشخص جهت ارتقا ین دستورالعملیران نسبت به تدویا یاسالم یجمهور
  اقدام ورزد.  یزکمر کبان یفقه یشورا

)۳ یان نظارت شوراکهستند، لذا ام یشور اسالمکهای  کبان یه تمامکنیبا توجه به ا 
ز در یرو الزم است خود مؤسسات ن نیوجود ندارد و ازا آنها یبر تمام یزکمر کبان یفقه
 یجمهور یزکمر کشود بان یشنهاد مین راستا پیند. در ایت نماکند مشاریان فریا

ل کیتش یساز نهیمشخص در جهت زم ین دستورالعملینسبت به تدو رانیا یاسالم
  د. یت نماکحر یها و مؤسسات اعتبار کدر بان یفقه یشوراها

، الزم است از هر گونه شتاب کیدر نظام بان یدبودن نظارت شرعیبا توجه به جد  ۴(
ها در  کدر بان یفقه یل شوراهاکیشود تش یشنهاد مین راستا پیشود. در ا یخوددار

 یابیند وارد شده و نسبت به ارزیان فریه در اک یسساتبوده و مؤ یاریامًال اختکابتدا 
  رند. یقرار گ یزکمر کق بانی، مورد تشونمایندخود اقدام  یها تیفعال بودن شرعی

ت یاهم ه بوده و صرفًایلاو پژوهشن یمباحث مطرح شده در ا هک شود یادآوری میان یدر پا
 های پژوهشرو، الزم است  نی. ازاکند میاز ابعاد آن را باز  یو برخ یموضوع نظارت شرع

زمینه اجرایی شدن نظارت شرعی در نظام بانکی ر مباحث مرتبط، یسا ینده ضمن بررسیآ
  . کشور را فراهم کنند
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