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حرکت صحیح یک جامعۀ اسالمی در مسیری که باید باشد ،میطلبد قواعد اسالمی در تمامی ابعاد زندگی

طبقهبندی .E43 :JEL

مقدمه
بر اساس بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا کشور ،اولین هدف نظام بانکی،
«استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسالمی) ،به منظور تنظیم
گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور» است .حال ،سؤالی که
مطرح میشود آن است که آیا نظام بانکی کشور به طور عام و بانک مرکزی به طور خاص،
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در بیش از سه دههای که از تصویب این قانون میگذرد ،موفق به اجرای صحیح بانکداری
بدون ربا شدهاند؟ به نظر میرسد نمیتوان به این سؤال پاسخ قطعی مثبت یا منفی داد ،زیرا
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ارزیابی تجربه نظام بانکی در سه دهه اخیر نشان میدهد ،هرچند در این دوره اقدامات و
تالشهای قابل تقدیری در راستای اجرای بانکداری منطبق با شریعت صورت پذیرفته
است ،اما هنوز هم مشکالت بسیاری وجود دارد که اسالمی بودن عملکرد بانکها و
مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به چالش میکشد .شاید به دلیل همین چالشهاست که
اکنون نخبگان ،مراجع تقلید (فقها) و حتی عامه مردم ،در رابطه با اسالمی بودن عملکرد
نظام بانکی کشور تردید دارند (موسویان و میسمی ،0931 ،ص.)511
بر این اساس ،ضروری است تا ضمن شناسایی و تعیین شاخصهای اسالمی بودن
عملیات بانکی ،عملکرد تجربه سه دهه گذشته بانکداری کشور ،از منظر شاخصهای
تعیینشده ،مورد ارزیابی قرار گیرد؛ از اینرو ،در این مقاله سعی شده با بهرهگیری از
شاخصهای بانکداری اسالمی به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق
اهداف نظام اقتصادی اسالم پرداخته شود .چهار مورد از مهمترین شاخصهای بانکداری
اسالمی از نظر انطباق با اهداف نظام اقتصادی اسالم عبارتاند از .0 :عدالت اقتصادی؛ .2
رشد اقتصادی؛  .9استقالل اقتصادی و  .4تقویت سرمایۀ اجتماعی (موسویان ،0932 ،ص،)22
که در مقالۀ حاضر به تبیین نقش و جایگاه این چهار شاخص و مؤلفههای آنها در بانکداری
میپردازیم.
بهرهگیری از شاخصهای بانکداری اسالمی از این جهت حائز اهمیت است که
مشخص میسازد آنچه در کشور تحت عنوان بانکداری بدون ربا اتفاق افتاده تا چه حد

صحیح بوده و با اصول اسالمی همخوانی دارد .درحالیکه بخش قابل توجهی از جامعه،
چه در سطح نخبگان و چه عموم مردم ،معتقدند که الگوی بانکداری بدون ربای فعلی،
فاصله زیادی با بانکداری اسالمی و خواستهای مردم دارد .متولیان نظام بانکی حاضر به
پذیرش این واقعیت نیستند و همواره مدعیاند که نظام بانکی به طور کامل بر اساس اصول
بانکداری بدون ربا پیش میرود .این دوگانگی ،نتیجۀ فقدان شاخصهای ارزیابی است که
دیروز و امروز سیستم را ارزیابی و باهم مقایسه کند تا مشخص گردد که روند نظام بانکی
در جهت اجرای بانکداری اسالمی رو به پیشرفت است یا پسرفت (محققنیا ،0930 ،ص.)00
اقتصاددانان مسلمان و طراحان بانکداری اسالمی معتقدند ،همۀ آثار و برکات مثبت نظام
در کشف نظریه...

شود و اجرای ناقص و صوری آن ،نه تنها مشکلی را از جوامع اسالمی حل نمیکند ،بلکه
خود عامل شکلگیری معضالت اقتصادی میگردد؛ بهطوریکه اجرای عملیات خالف
اصول و معیارهای اسالمی میتواند منجر به تحمیل هزینههای جبران ناپذیری بر پیکره
اقتصادی جامعه شود و چهبسا اصل ایده بانکداری بدون ربا را در اذهان عامه مردم و
صاحبنظران مخدوش نماید (موسویان ،0932 ،ص .)01در حال حاضر بسیاری از بزرگان
فقه و اقتصاد کشور ،انتقادات زیادی از سیستم فعلی دارند؛ بهطوریکه میتوان مدعی بود،
وضع موجود اجرای بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور ،با الگوی ایدهآل بانکداری
اسالمی که به صورت گسترده در ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسالمی مورد تأکید قرار
گرفته است ،فاصله دارد (موسویان و میسمی ،0931 ،ص.)515
در اغلب مطالعات پیشین ،انتقادات وارده به سیستم بانکداری کشور در خصوص عدم
انطباق آن با اهداف نظام اقتصادی اسالم ،به شکل نظری و مروری بیان شده است و
پژوهشی که انتقاد را به شواهد تجربی معطوف نماید و از طریق سنجش ابعاد و مؤلفههای
بانکداری اسالمی و تحلیل روند آن در طول زمان ،نقاط ضعف را مشخص نماید ،انجام
نشده است .در این پژوهش ،به کمک شاخصهای سنجشپذیر ،سعی در بررسی این
فرضیه را داریم که «وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخصهای بانکداری
اسالمی روبه بهبود نیست» .هنگامی که انتقاد و ارزیابی با تکیه بر اطالعات عملکردی و
شواهد تجربی صورت پذیرد ،در معطوف نمودن توجه مسئوالن نظام بانکی به نقاط
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بانکداری اسالمی تنها زمانی رخ مینماید که آموزههای آن ،به صورت صحیح و کامل اجرا

121

مشکلدار سیستم ،اثرگذاری داشته و میتواند آنان را در جهت لزوم انجام اقدامات
اصالحی ،مجاب نماید.
در نگرش اسالمی ،منابع استخراج شاخصها ،روش و چگونگی رسیدن به آنها
عبارتاند از :کتاب ،سنت ،عقل ،اجماع ،فقه ،اخالق ،عناصری از هویت و فرهنگ
مسلمانان و روشی که برای شاخصسازی به کار گرفته میشود نیز باید مبتنی بر روشهای
مورد تأیید و پذیرفتهشده اجتهادی باشد (رجایی ،0934 ،ص)22؛ از اینرو ،جهت گزینش
شاخصهای بانکداری اسالمی برگرفته از تعالیم اسالمی ،از منابعی بهرهگیری شده است که

 122بر اساس روشهای مورد تأیید ذکر شده ،شاخصها را تدوین نمودهاند .با استفاده از این
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منابع ،تعدادی از شاخصهای بانکداری اسالمی که با اطالعات در دسترس در اقتصاد ایران
قابل محاسبه است ،استخراج شده و سپس به کمک این شاخصها میزان تطابق نظام
بانکداری حاکم بر کشور ،با معیارهای بانکداری اسالمی ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .اولین
گام در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی برمبنای شاخصهای بانکداری اسالمی ،تبیین دقیق
مبانی نظری هر شاخص و مؤلفههای زیرمجموعه آن ،اعم از مفهوم ،اهمیت و جایگاه آن
در آموزههای اسالمی و در مرحله بعد ،تطبیق آن با بانکداری اسالمی است.
در ادامه مبانی نظری شاخصهای اقتصاد اسالمی در بستر بانکداری تشریح میشود.
بررسی و تحلیل روند سری زمانی شاخصهای بانکداری اسالمی ،در کنار سایر آمارهای
سری زمانی کالن کشور میتواند در برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی مثمر ثمر باشد.

ادبیات نظری
 .1عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی به معنی ایجاد امکان برخورداری یکسان برای همه و رفع موانع برای همه
است؛ بهنحویکه ،همه افراد برخورداری یکسانی از کاالها و مواهب اولیه داشته باشند
(عیوضلو و کریمیریزی ،0934 ،ص .)090عدالت اقتصادی در اسالم ،نه با تفسیر سطحی
سوسیالیستی آن به معنای برابری ریاضی و نه با شکل مغفول آن در آزادی لیبرالیستی مطابق
است .در تفسیر اسالمی عدالت ،هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار میگیرد و هرکسی
از استحقاق خود برخوردار میشود (موسویان ،0932 ،ص .)91هارتنو و سوباری (،)2101

آنتونیو و همکاران ( )2102و عیوض لو و کریمیریزی ( ،)0934در مقالههای خود ،عدالت را
به عنوان یکی از شاخصهای مقاصد شریعت در بانکهای اسالمی معرفی و اندازهگیری
کردهاند .بانکداری اسالمی میبایست از اینکه تمامی مبادالت در همه فعالیتهای تجاری -
شامل محصوالت ،قیمتگذاری ،اصالحات و شرایط قراردادها -بر اساس عدالت انجام
گیرد ،اطمینان حاصل کند (.)Hartono & Sobari, 2017, p.195
در حقیقت ،بانک اسالمی به عنوان یکی از اجزای نظام اقتصادی اسالم و یک خرده
نظام ،باید بتواند در راستای تحقق اهداف این نظام ،گام بردارد؛ از اینرو نظام بانکی،
مدیریت نظام پولی کشور ،تجهیز سپردههای مردم و تخصیص بهینه آنها باید بهگونهای
در کشف نظریه...

برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن ،از جمله عدالت اقتصادی است .اهمیت این هدف
بهگونهای است که ممیزه نظام اسالمی بوده و بدون آن ،اسالمیت نظام زیر سؤال است.

اهمیت بانک در نظام پولی کشور از یک طرف و حرمت ربا از طرف دیگر ،اقتصاددانان
مسلمان را در دهه های اخیر بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانکی ،نظام پولی جدیدی
را به عنوان بانکداری اسالمی طراحی کنند و بیش از سی سال است که این نظام در ایران و
برخی کشورهای اسالمی اجرا میشود .دغدغه خیلی از اندیشمندان مسلمان در حوزه پول
و بانک در این مدت این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسالمی
شدن این نظام ،الزم است عناصر دیگر آموزههای اقتصادی اسالم نیز تأمین شود و یکی از
اساسیترین اصول نظام اقتصادی اسالم ،عدالت است که در همه عرصههای نظام اقتصادی
از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد (موسویان ،0932 ،ص.)22

 .2رشد اقتصادی
یکی از اهداف مهم اسالمی ،تحقق رشد در همه ابعاد آن ،از جمله رشد اقتصادی است.
رشد اقتصادی در همه عرصههای نظام اقتصادی ،از جمله نظام بانکی از اهمیت ویژهای
برخوردار است .در این زمینه مقام معظم رهبری در بند  29سیاستهای ابالغی جهت
تدوین برنامه پنجم توسعه ،به صورت صریح و روشن جهت رشد مناسب اقتصادی،
خواستار اصالح ساختار نظام بانکی شدهاند .در هر جامعهای بخشی از سرمایههای نقدی
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باشند که از کارکرد آنها ،اهداف این نظام تأمین گردد .یکی از اهداف مهم نظام اسالمی،

123

در دست افرادی قرار دارد که به دالیلی عالقه یا توان استفاده کارآمد از آن را ندارند؛ از
طرفی سرمایهگذاران باتجربهای وجود دارند که سرمایه کافی در اختیار ندارند ،در نتیجه
وجود مؤسسه هایی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند و
زمینههای الزم برای رشد سرمایه گذاری و در نهایت رشد ملی و بهبود رفاه جامعه را به
وجود آورند ،ضروری است (موسویان ،0932 ،ص.)49
بانکها از با سابقهترین و کارآمدترین ابزارهای این ارتباط به حساب میآیند که با
داشتن شعبههای متعدد در اقصی نقاط کشور به آسانی پساندازهای راکد مردم را

 124جمعآوری کرده و در اختیار صاحبان صنایع ،کشاورزان و بازرگانان که دارای کسری
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میباشند ،قرار میدهند و با پرداخت وامها و اعتبارات گوناگون به آنها ،باعث افزایش
ظرفیت های تولیدی و کارایی کل سیستم اقتصادی خواهند شد و به همین جهت است که
گفته میشود ،اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیتهای اقتصادی ،عوامل تولید یعنی
سرمایه ،کار و تکنولوژی ایفا میکنند ،لیکن مزایای متعدد نظام بانکی در امر جذب
پس اندازها و اعطای تسهیالت و اعتبارات جایگاه خاصی برای بانک در پیشرفت اقتصادی
جامعه بازی میکند (موسویان ،0932 ،ص ،44به نقل از :قرهباغیان ،0919 ،ص.)125

 .3استقالل اقتصادی
استقالل اقتصادی یکی دیگر از اهداف نظام اقتصادی اسالم است .هدف اسالم این است
که امت اسالمی در همه ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد .از این میان ،استقالل
اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و به تعبیر امام خمینی وابستگی اقتصادی،
منشأ همه وابستگیهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی است (خمینی ،0911 ،ج ،01ص.)999
به جهت اهمیت اصل استقالل در نظام اقتصادی اسالم ،اصول دوم و نهم قانون اساسی،
استقالل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و نظامی را مورد تأکید قرارداد و در بند
پنجم از اصل سوم نیز بر «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» تأکید نموده
است .در طلیعه اصل چهل و سوم ،بر «تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر
و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او» تأکید شده
است .در بند هشت و نه از اصل  ،49ضمن نهی از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور،

بر افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را بر میآورد و کشور را
به خودکفایی رسانده از وابستگی میرهاند ،تأکید شده است (موسویان ،0932 ،ص.)41
اهداف نظام اقتصادی اسالم ،تنها در سایه استقالل دولت اسالمی میتوانند شکل
بگیرند؛ چراکه در سایه استقالل و عدم وابستگی به بیگانگان است که مجموعه کارگزاران
اسالمی با آسودگی خاطر به فعالیتهای اقتصادی در جامعه در چارچوب قوانین اسالم
پرداخته و موجبات رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را فراهم میآورد و این مهم ،بدون
بهکارگیری شبکه عظیم سیستم بانکی که منابع مورد نیاز طرحهای اقتصادی مؤثر و
نقشآفرین در بهبود تراز پرداختها و در نتیجه خودکفایی و استقالل اقتصادی را که فراهم
در کشف نظریه...

 .4سرمایۀ اجتماعی

سرمایه اجتماعی شامل ارتباطات موجود میان افراد است .اعتماد ،درک متقابل ،رفتار و
ارزشهای مشترک که شبکههای انسانی و جوامع را به هم پیوند میدهد و اقدامات مشترک
را امکانپذیر میکند (باورصاد و دیگران ،0935،ص .)201ولکاک ( )0332سرمایه اجتماعی را
به عنوان یک اصطالح گسترده تعریف میکند که شامل ،هنجارها و شبکههایی میشود که
تسهیلکننده اقدام جمعی برای منافع متقابل است ( .)Munford, 2017, p.194بر اساس
تعریف بانک جهانی ،سرمایه اجتماعی ،مجموعه نظاممند ارزشهای غیررسمی ،هنجارها،
قواعد و تعهدات است که در جامعه استقراریافته ،موجب تسهیل و کارآمدی مناسبات میان
اعضای آن جامعه شده و ظرفیتهایی برای دستیابی به اهداف خاص پدید میآورد (نظرپور

و منتظری ،0923 ،ص )51و تقویت آن از اهداف اساسی نظام اقتصادی اسالم به شمار میآید
و در همه عرصههای نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است
(موسویان ،0932 ،ص.)12
در بانکداری اسالمی ،سپردهگذاران منابع خود را به وکالت در اختیار بانک میگذارند
تا در مجموعه فعالیتهای بانک بهکارگیرد؛ درنتیجه ،پیوند اقتصادی و اجتماعی بین
سپرده گذاران و بانکداران و گیرندگان تسهیالت شکل میگیرد .کما اینکه شیوه تأمین مالی
بر اساس عقود مشارکتی ،عالوه بر آنکه افراد ملزم به رعایت آداب معامله هستند و از این
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منظر میتواند موجب تحکیم اعتماد تعمیمیافته شود ،مشارکت سازنده اقشار گوناگون
جوامع اسالمی و حیات اجتماعی مسلمانان را نیز به دنبال خواهد داشت و به تقویت
روحیه برادری و تعاون میان اقشار جامعه اسالمی کمک شایانی بنماید و از این منظر،
انسجام اجتماعی میان افراد جامعه اسالمی را تقویت نماید؛ بنابراین ،اجرای صحیح
بانکداری اسالمی میتواند نقش مؤثری در ایجاد و تحکیم سرمایه اجتماعی در جامعه دینی
داشته باشد .الزم به ذکر است که ارتباط میان تأمین مالی اسالمی و سرمایه اجتماعی ،یک
ارتباط دو سویه است .همچنان که فرایند تأمین مالی نقشی کلیدی در ایجاد و تقویت
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اجتماعی باالتر با سهولت و دقت بیشتری صورت گیرد .نهادینه شدن صداقت و اعتماد
متقابل در جامعه اسالمی ،میتواند نقش کلیدی در گسترش تأمین مالی داشته باشد،
همانگونه که فقدان سرمایه اجتماعی نیز میتواند استمرار روند اعتباردهی را با مشکل
مواجه سازد و از سوی دیگر ،گسترش تأمین مالی به شیوههای فوق میتواند به گسترش
سرمایه اجتماعی کمک نماید (موسویان ،0932 ،ص.)12

چارچوب مفهومی و توسعه فرضیات
 .1شاخصهای عدالت در بستر بانکداری اسالمی
در مقاله حاضر ،بر اساس مطالعات موسویان ( )0932و محققنیا ( )0934جریان عدالت در
نظام بانکی ،در سه محور مورد بررسی قرار میگیرد :الف) توازن اجتماعی یا توزیع عادالنه
منابع بانکی؛ ب) التزام به مفاد قراردادها و رعایت اهداف و انگیزههای سپردهگذاران؛ ج)
نقش نظام بانکی در مسئله فقرزدایی.
 .1-1توازن اجتماعی یا توزیع عادالنۀ منابع بانکی

اگر نظام بانکی با برنامهریزی صحیح و هدفدار ،مدیریت شود میتواند نقش کلیدی و
حساسی در تخصیص بهینه منابع و سرمایههای نقدی داشته باشد و در نقطه مقابل ،اگر
برنامهریزیها صحیح و هدفدار نباشد یا نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی نباشد ،ممکن
است برخی از پدیدههای نامطلوبی (تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی؛ تمرکز

منابع بانکی در بخشهای خاص اقتصادی؛ تمرکز منابع بانکی در اشخاص و گروههای
درآمدی خاص) رخ دهد و توزیع منابع بانکی را با نا عدالتی مواجه کند .عدالت اقتصادی،
به معنای برخورداری همه آحاد مردم از ثروتهای خدادادی و نیز امکان استفاده از
فرصتهای برابر است .به بیان شهید مطهری ( ،)0953مدینه فاضله اسالمی ،مدینه ضد
تبعیض است ،نه ضد تفاوت .جامعه اسالمی ،جامعه تساویها و برابریهاست؛ اما نه
تساوی منفی ،بلکه تساوی مثبت .تساوی منفی یعنی ،محسوب نکردن امتیازات طبیعی افراد
و سلب امتیازات اکتسابی آنها برای برقراری برابری و تساوی مثبت یعنی ،ایجاد امکانات
مساوی برای عموم و تعلق مکتسبات هر فرد به خود و سلب امتیازات ظالمانه (موسویان،
در کشف نظریه...

لذا یکی از اصول تحقق عدالت در بانکداری اسالمی ،توزیع متوازن سرمایهها در جامعه
است (محققنیا ،0934 ،ص .)010در این خصوص ،نسبت تسهیالت اختصاصیافته به مناطق
محروم (استانها) بهکل تسهیالت به صورت زیر تعریف میشود (موسویان ،0932 ،ص:)092
تسهیالت مناطق محروم
کل تسهیالت

رعایت مصالح بلندمدت جامعه ،اقتضا میکند که منابع بانکی ،به صورت متوازن توزیع
شود و اگر در منطقه یا مناطقی مانند مناطق محروم ،مشکالت و موانعی سر راه بازدهی
معقول و متعارف وجود دارد ،نظام اقتصادی با مطالعه جامع و سرمایهگذاری در
زیرساختها و رفع م وانع و مشکالت ،آنها را به سطح مطلوب برساند (موسویان،0932 ،

ص .)092با توزیع متناسب و متوازن تسهیالت بانکی در استانهای دور و نزدیک ،زمینه
اشتغال و توسعهیافتگی برای همه استانها فراهم گشته و رقابت اقتصادی عادالنهتر خواهد
شد (محققنیا ،0934 ،ص)010؛ بنابراین میتوان گفت ،نسبت تسهیالت مناطق محروم به کل
تسهیالت ،شاخص مناسبی در راستای توزیع متوازن منابع بانکی یعنی اولین مؤلفه کلیدی
عدالت باشد؛ بنابراین ،فرضیه فرعی  0-0به این صورت بیان میشود:
 :H1-1وضعیت عدالت در بانکداری از منظر مؤلفۀ توزیع عادالنۀ منابع رو به بهبود
نیست.
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 .2-1التزام به مفاد قرارداد و رعایت اهداف و انگیزههای سپردهگذاران

بخش مهمی از حقوق اقتصادی در ارتباط با سیستم بانکی ،مربوط به قراردادهای بانکی
است .بیتردید در این تعامل حقوقی ،نباید حق هیچ یک از طرفین معامله پایمال شود.
اسالم رعایت عدالت اجتماعی را الزمتر از هرگونه نفع شخصی و خصوصی میداند؛ از
این رو ،عدالت در بانکداری اسالمی بدون احترام به مفاد قراردادهای شرعی و قانونی و
استیفای تمامی حقوق طرفین ،اجرا نخواهد شد؛ در نتیجه ،یکی از شاخصهای عدالت در
سیستم بانکی ،التزام طرفین قرارداد به مفاد آن است .شاخص تحقق عدالت در میان حقوق
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رعایت اهداف و انگیزههای سپردهگذاران مطرح میشود .عدم انحراف از قرضالحسنه در
سپردههای قرضالحسنه ،یکی از مصادیق التزام به مفاد قرارداد است و تخلف از قرارداد از
عدالت سیستم بانکی میکاهد (محققنیا ،0934 ،ص  .)23در ارتباط با این مؤلفه ،شاخص
ذیل معرفی میشود:
تسهیالت قرضالحسنه
سپردههای قرضالحسنه

شاخص فوق عالوه بر مطالعه محققنیا ( ،)0934در مقاله اصولی و اسدی ( )0930نیز ،به
عنوان یکی از شاخصهای مبین عدالت در سیستم بانکی مطرح شده است .بهعالوه،
موسویان و میسمی ( )0931و میسمی و قلیچ ( ،)0931استفاده از سپردههای قرضالحسنه
پسانداز در فعالیتهای سودآور اقتصادی را به عنوان یکی از آسیبهای سیستم بانکداری
بدون ربای کشور در مبحث نقض عدالت مطرح میکنند.
توجه به اهداف و انگیزههای سپردهگذاران به صورت عمده در سپردههای قرضالحسنه
مطرح میشود؛ زیرا در سایر سپردهها انگیزه اصلی سپردهگذاران دستیابی به سود است و
پرداخت سود مطابق قرارداد ،هدف ایشان در سپردهگذاری را تأمین میکند؛ اما در
سپردههای قرضالحسنه ،هدف سپردهگذاران عمدتاً ایجاد امکان پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه به نیازمندان است؛ بنابراین ،افزایش نسبت پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به

سپردههای قرضالحسنه میتواند شاخص مناسبی برای این حیطه از عدالت باشد( 0محققنیا،

 ،0934ص)39؛ لذا میتوان گفت که هرچه میزان انحراف تسهیالت قرضالحسنه نسبت به
سپردههای قرضالحسنه کمتر باشد ،باعث افزایش عدالت میشود .البته طبق قانون،
سپردههای قرضالحسنه جاری را میتوان در فعالیتهای انتفاعی و غیر قرضالحسنهای هم
مورد استفاده قرار داد .به همین دلیل در محاسبات این پژوهش ،تنها سپردههای
قرضالحسنه پسانداز لحاظ شدهاند؛ از اینرو ،فرضیۀ فرعی  0-2به این صورت بیان
میشود:
 :H1-2وضعیت عدالت در بانکداری از منظر شاخص التزام به مفاد قرارداد رو به بهبود
در کشف نظریه...

 .3-1نقش نظام بانکی در مسئله فقرزدایی

در پرتو تعالیم امامان معصوم  ،آشکار میشود که وجود فقر در اجتماع و نیازمندی مردم،
نخستین گواه بر وجود بیعدالتی در میان مردم و استیالی ستم بر جامعه است؛ آنگونه که
امام کاظم

فرمودند (کلینی ،0951 ،ج ،0ص« :)142اگر عدالت در میان حاکمان و مردم اجرا

شده بود همه بینیاز بودند» (محققنیا ،0934 ،ص)25؛ از اینرو ،یکی از اصول تحقق عدالت
اقتصادی در بانکداری اسالمی ،فقرزدایی در جامعه است .آیات و روایات فراوانی بهویژه از
امیر مؤمنان

داریم که نیازمندان جامعه در اموال ثروتمندان حق دارند .سیستم بانکی

نسبت به حقوق نیازمندان و محرومین مسئول است؛ لذا یکی از شاخصهای عدالت در
بانکداری اسالمی جهتگیری تسهیالت به سمت رفع فقر است (محققنیا ،0934 ،ص.)31

مطالعات نظری و تجربی نشان میدهند که راه حل اصولی رفع فقر ،ایجاد اشتغال و درآمد
است .شهید صدر نیز بیان داشتند ،روند فعالیت بانکها باید به نحوی باشد که نقش کار
انسانی به عنوان منبع درآمد و کم کردن درآمد ،سرمایه را به منصه ظهور دربیاورد.

 .0الزم به ذکر است که برخی از بانکها ممکن است بخش قابل توجهی از سپردههای قرضالحسننه را بنه
کارمندان خود اختصاص دهند که سازگاری این عملکرد با اهنداف سنپردهگنذاران قنرضالحسننه قابنل
بررسی است (محققنیا ،0934 ،ص.)39
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مؤلفه سوم شاخصهای عدالت اقتصادی در نظام بانکی مربوط به فقرزدایی یا به
عبارتی رفع فقر در جامعه است که در ارتباط با آن شاخص ،نسبت تسهیالت بخش
کشاورزی به کل تسهیالت تعریف میشود (موسویان ،0932 ،ص)091؛ ازآنجاکه این بخش،
عمدتاً در شرایط موجود اقتصاد جامعه ،کاربر و نه سرمایهبر است ،هر چه این شاخص
بیشتر باشد گویای اشتغال زایی بیشتر ،درآمد باالتر و به دنبال آن رفع فقر خواهد بود
(همان)؛ بنابراین میتوان گفت ،نسبت تسهیالت بخش کشاورزی به کل تسهیالت بر
سومین مؤلفه کلیدی عدالت اقتصادی یعنی فقرزدایی ،تأثیر معنیدار و مثبتی خواهد داشت؛
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 :H1-3وضعیت عدالت در سیستم بانکداری از منظر مؤلفۀ فقرزدایی رو به بهبود نیست.
سه فرضیه فرعی باال ،زیرمجموعه فرضیه اصلی اول تحقیق بوده که پس از مشخص
شدن نتایج آنها ،در خصوص این فرضیه اظهار نظر میشود .این فرضیه به صورت ذیل بیان
میشود:
 :H1وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص عدالت رو به بهبود نیست.

 .2شاخص رشد اقتصادی در بستر بانکداری اسالمی
یکی از مؤلفههای رشد اقتصادی در نظام بانکی ،عبارت است از توزیع بهینۀ منابع همسو با
سرمایه گذاری ،اشتغال و تولید .این مؤلفه جهت معرفی و شناسایی شاخصهای مناسب
جهت رشد اقتصادی ،مبنای کار قرار میگیرد .بانکها با تأمین مالی بخشهای مختلف
اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خدمات) از یک طرف ،زمینه اشتغال بیکاران را فراهم
میآورند و از طرف دیگر ،به رشد و توسعه اقتصادی کمک میکنند .توزیع بهینه منابع و
اعتبارات بانکی میان این بخشها و سرمایهگذاری فعاالن اقتصادی از طریق اعتبارات
موجود در این بخشها ،پتانسیلهای سرمایهگذاری و تولید را افزایش داده و میتواند
موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم آورد (موسویان ،0932 ،ص)093؛ بنابراین ،شاخصی
که میتوان در این قسمت مطرح کرد ،نسبت اشتغال ایجادشده از ناحیه تسهیالت اعطایی
بانکها به کل جمعیت کشور است.

مؤلفه صورت کسر یعنی میزان اشتغالزایی خالص تسهیالت بانکی در بخشهای
اقتصادی کشور (صنعت ،کشاورزی ،خدمات) در دوره  0911تا  0921از محاسبات
انجامشده در مقاله طیبی و همکاران ( )0923به دست آمده است .در این مقاله ،جهت
محاسبه کل اشتغال ایجادشده از ناحیه تسهیالت اعطایی بانکها به بخش  iام ،از دادههایی
همچون ،کل اشتغال ایجادشده در بخش iام ،ارزش تولیدات (ارزشافزوده) بخش iام در
زمان  tو تسهیالت اعطایی بانکها به بخش  iام در زمان  ،tاستفاده شده است .برای متغیر
تسهیالت اعطایی به بخشهای فوق از گزارش عملکرد نظام بانکی و همچنین سایت بانک
مرکزی استفاده شده است .اطالعات مربوط به اشتغال بخشها از گزارشهای مرکز آمار
در کشف نظریه...

نیز ،از اطالعات موجود در بانک جهانی استخراج شده است؛ بنابراین میتوان گفت ،میزان
اشتغالزایی خالص تسهیالت بانکی در بخشهای اقتصادی کشور بر رشد اقتصادی ،تأثیر
معنادار و مثبتی خواهد داشت؛ از اینرو ،فرضیه اصلی دوم تحقیق به این صورت بیان
میشود:
 :H2وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص رشد اقتصادی رو به بهبود
نیست.

 .3شاخص استقالل اقتصادی در بستر بانکداری اسالمی
شبکه عظیم سیستم بانکی میتواند با تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای اقتصادی مؤثر و
نقشآفرین در بهبود تراز پرداختها ،خودکفایی و استقالل اقتصادی را به ارمغان آورد.
شاخص استقالل اقتصادی معرفیشده در این بخش ،نسبت میزان اعتبارات طرحهای
تولیدی صادراتی (صنعتی ،کشاورزی و خدماتی) به کل اعتبارات است (موسویان،0932 ،

ص)043؛ درصورتیکه اعتبارات اعطایی به طرحهای تولیدی صادراتی اعم از صنعتی،
کشاورزی و خدمات افزایش یابد تراز حساب جاری (واردات ،صادرات کاالها و خدمات)
نیز بهبود مییابد که این خود استقالل اقتصادی را میافزاید (همان ،ص)011؛ بنابراین
میتوان گفت ،میزان تسهیالت تخصیصیافته به صادرات بر استقالل اقتصادی ،تأثیر
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ایران حاصل شده است .دادههای مؤلفه مخرج کسر -جمعیت سالهای  0911تا -0921
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معنیدار و مثبتی خواهد داشت؛ بنابراین ،فرضیه اصلی سوم تحقیق به این صورت بیان
میشود:
 :H3وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص استقالل اقتصادی رو به بهبود
نیست.

 .4شاخصهای سرمایه اجتماعی در بستر بانکداری اسالمی
اهمیت سنجش سرمایه اجتماعی برای بررسی آن ،الزم و ضروری است و ازآنجاکه خود
132

سرمایه اجتماعی ،متغیر کیفی بوده و اطالعات و آمار مناسبی نیز در این رابطه در کشور
وجود ندارد .پس بایستی راهی برای اندازهگیری این متغیر یافت (دلیری و رنانی،0923 ،
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ص .)51بر اساس مطالعه موسویان ( ،)0932سه مورد از مؤلفههای تقویت سرمایه اجتماعی
در عملیات بانکداری اسالمی عبارتاند از :الف) صداقت؛ ب) اعتماد عمومی و ج)
مشارکت .این سه مؤلفه ،در مطالعه دادگر و همکاران ( )0934نیز ،به عنوان مؤلفههای
سرمایه اجتماعی در اندیشه اسالمی معرفی شدهاند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته
میشود.
 .1-4صداقت

صداقت یکی از مؤلفه سرمایه اجتماعی در اندیشه دینی است .سفارش به راستگویی،
امانتداری و وفای به عهد ،آشکارا کنشهای جمعی را تسهیل میکند و هزینه ارتباطات
اجتماعی را کاهش میدهد (دادگر و همکاران ،0934 ،ص .)095اعتماد مردم به مسئوالن از
سویی و اعتماد به افراد جامعه از سوی دیگر ،خود ناشی از راستگویی ،درستکاری و
پایبندی به تعهدات از سوی همگان است و در جوامعی که دروغپردازی ،نفاق در رفتار و
مانند آن نهادینه شده است ،دیگر نبایست سراغی از سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن
گرفت .به نظر میرسد در عملیات بانکی صداقت و راستگویی سبب خلق اعتماد در
سطوح گوناگون خواهد بود و زمینه را برای مشارکت صحیح و شفاف در فعالیتهای
بانکی فراهم میکند (موسویان ،0932 ،ص .)14در ارتباط با این مؤلفه شاخص ذیل معرفی
میشود:

میزان مطالبات معوق
کل تسهیالت بانکی

افزایش قراردادهایی که طرفین منطبق با قرارداد عمل نمایند ،بیانگر تقویت معیار
صداقت و به تبع آن سرمایه اجتماعی در سیستم بانکی است (موسویان ،0932 ،ص)019؛ از
اینرو میتوان گفت ،معیاری که مبین عمل نکردن دریافتکنندگان اعتبار به تعهدات خود
باشد ،شاخصی برای وجود عدم صداقت در سیستم بانکی است .افزایش میزان مطالبات
معوق بانکی یکی از مصادیق بارز عمل نکردن به مفاد قرارداد است .مطالبات معوق (بین
شش تا هجده ماه از سررسید اصل یا اقساط آن گذشته باشد) یکی از سه بخش تسهیالت
در کشف نظریه...

میزان مطالبات معوق کاهشیافته و بالعکس هرچه معامالت مبهم ،سفارشی و دستوری
باشد ،حجم این مطالبات افزایش مییابد .از طرفی ،عدم صداقت در سیستم بانکی بهوسیله
وجود اطالعات نامتقارن معرفی شده است (نصراللهی و شفیعی ،0931 ،ص)50؛ حال آنکه،
مانده مطالبات معوق بانکها به عنوان شاخصی از اطالعات نامتقارن محسوب میشود
(مکیان و محبی ،0932 ،ص)25؛ بنابراین ،نسبت میزان مطالبات معوق به کل تسهیالت بانکی،
شاخصی برای نشان دادن سطح صداقت (تقارن اطالعاتی) در نظام بانکی محسوب
میشود؛ لذا میتوان گفت که هر چه میزان صداقت در بخش بانکی کمتر باشد ،باعث
افزایش مطالبات معوق میشود؛ از اینرو ،فرضیه فرعی  4-0به این صورت بیان میشود:
 :H4-1وضعیت سرمایه اجتماعی در بانکداری از منظر مؤلفه صداقت رو به بهبود
نیست.
 .2-4اعتماد عمومی

مطابق با آموزههای اسالمی ،اعتماد به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی سرمایه اجتماعی از
نظر اسالم ،قابلشناسایی است .چنانچه مراجعه به متون و نصوص اسالمی رهیافتی مناسب
جهت تولید ،انباشت ،تقویت و بازتولید اعتماد در جامعه اسالمی به دست میدهد .امر به
اقامه قسط و دادگری در میان مردم ،امانتداری ،وفای به عهد ،تبیین آداب معامالت،
توصیه به برآوردن نیاز مردم ،نیکخواهی در نظرخواهی و غیره ،از جمله دستوراتی است
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غیر جاری در سیستم بانکی را شامل میشود .هرچه معامالت شفافتر و صادقانهتر باشد،
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که بی شک اعتماد در سطوح گوناگون آن را به همراه خواهد داشت (موسویان،0932 ،

ص.)11
به اعتقاد کوهکن ( )0922مفهوم اعتماد ،محور تعریف سرمایه اجتماعی است .اعتماد
تحت تأثیر هنجار و ارتباط متقابل انسانی تولید میشود و روح سرمایه اجتماعی را تشکیل
میدهد .کلمن ( )0334نیز بیان میدارند ،اعتماد از طرفی سرمایه اجتماعی را به وجود
میآورد و از طرف دیگر ،اگر در جامعهای سرمایه اجتماعی به اندازه کافی وجود داشته
باشد ،اعتماد میان افراد تقویت میشود که این موضوع ،مبین رابط دو سویه اعتماد و

 134سرمایه اجتماعی است (توکلی و همکاران ،0931 ،ص .)115در عملیات بانکی ،انطباق
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عملیات نظام بانکی با اصول و موازین شرعی ،فضای اعتماد را برای کارگزاران و مشتریان
فراهم مینماید .بدیهی است دوری عملکرد نظام بانکی از موازین شرعی ،سبب سلب
اعتماد عمومی از نظام بانکی میشود (موسویان ،0932 ،ص.)11
دستورات روشن و صریح اسالم در خصوص نهی از حیلهگری در خریدوفروش و
گزارشهای خالف واقع ،کمفروشی با پیمانه و ترازو ،سوءاستفاده از بیتالمال و غیره،
نظامی را ترسیم مینماید که در آن ارتباطات و کنشهای جمعی ،همانند معامالت ،با
سهولت بیشتری صورت گرفته و نظام اعتماد را در جامعه نهادینه و موانع ایجاد اعتماد در
سطح جامعه و نیز مؤلفههای آسیبزننده به آن را از بین میبرد .رعایت آداب معامالت در
نظام مالی اسالم ،از تخریب اعتماد در سطوح گوناگون (بهویژه اعتماد به افراد ناشناس
اعتماد تعمیمیافته) جلوگیری نموده و اسباب شکلگیری سرمایه اجتماعی را مبتنی بر
اعتماد تعمیمیافته فراهم میکند .نهادینه شدن اعتماد متقابل در جامعه اسالمی ،از یکسو
میتواند نقش کلیدی در گسترش تأمین مالی به شیوههای قرضالحسنه ،عقود مبادلهای و
عقود مشارکتی داشته باشد ،همانگونه که فقدان سرمایه اجتماعی نیز میتواند استمرار روند
اعتباردهی را با مشکل مواجه سازد و از سوی دیگر ،گسترش تأمین مالی به شیوههای فوق
میتواند به گسترش سرمایه اجتماعی کمک نماید .نهادینه شدن اعتماد متقابل در عملیات
بانکی میتواند در جذب قسمت اعظم سپردهگذاران بانک بهخصوص مشتریان اصلی بانک
نقش ایفا نماید .هر چه نسبت افرادی که در بانکها حساب سرمایهگذاری دارند به کل

مردم افزایش یابد ،بیانگر افزایش نظام اعتماد عمومی در جامعه اسالمی و تحکیم و تقویت
سرمایه اجتماعی بر مبنای اعتماد تعمیمیافته است (همان ،ص.)011
به دلیل اینکه اطالعات مربوط به شمار افرادی که در هرسال در بانکها حساب
سرمایهگذاری دارند ،در آمارهای رسمی داخلی و خارجی منتشر نمیشود ،از شاخص نرخ
سرمایهگذاری در بانک استفاده شده است که به صورت زیر نشان داده میشود:
میزان سپردههای سرمایهگذاری
کل نقدینگی

نرخ سرمایهگذاری در بانکها ،تداعیکننده نوع نگاه صاحبان پول به سیستم بانکی
در کشف نظریه...

تمایل دارند نقدینگی خود را در بانک سرمایهگذاری کنند .با فرض ثابت بودن ارزش پول،
هر چه میزان سپردههای سرمایهگذاری در هرسال نسبت به سال قبل افزایش یابد ،بیانگر
این است که یا نفرات جدیدی به شمار سرمایهگذاران افزوده شده است و یا اینکه مجموع
سطح اعتماد سرمایه گذاران قبلی به سیستم بانکداری بیشتر شده است .بدیهی است که این
فرض همیشه برقرار نیست .با قرار گرفتن حجم نقدینگی در مخرج کسر ،مشکل کاهش
ارزش پول در طی زمان حل میشود؛ چراکه مبلغ سرمایهگذاری هرسال ،به نسبت حجم
نقدینگی در زمان خود محاسبه شده است؛ بنابراین ،فرضیۀ فرعی  4-2به این صورت بیان
میشود:
 :H4-2وضعیت سرمایه اجتماعی سیستم بانکداری از منظر مؤلفه اعتماد ،رو به بهبود
نیست.
 .3-4انسجام عمومی

انسجام اجتماعی که نتیجه توصیههای دین مبین اسالم در خصوص برادری میان مسلمانان
و پرهیز از تفرقه و اختالف است نیز ،یکی دیگر از مؤلفههای سرمایه اجتماعی از منظر
اسالم است .انسجام اجتماعی در جامعه اسالمی میتواند به عنوان یک عنصر سرمایه ساز
اجتماعی قابل طرح باشد؛ زیرا انسجام و وحدت اجتماعی در جامعه اسالمی ،بهمثابه
ارزشی است که اسباب تسهیل کنشهای اجتماعی را فراهم خواهد نمود .تأکید فراوان بر
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است و هرچه این سیستم بتواند قابلیت اتکای بیشتری داشته باشد ،افراد به میزان بیشتری
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اینکه افراد جامعه ،امتی یگانه و با یکدیگر برادرند و یا نهی شدید از تفرقه و جدایی در
صفوف جامعه اسالمی ،از جمله دستوراتی است که اهمیت این مؤلفه را در حیات جامعه
اسالمی و در رشد و تعالی آن برجسته مینماید .در عملیات بانکی ،انسجام و وحدت
اجتماعی در مقام یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،هزینه تصمیمگیری را کاهش داده،
شرایط حصول به یک تصمیمگیری جمعی مورد قبول و پذیرش طرفین معامله (کارکنان
نظام بانکی ،سپردهگذاران و متقاضیان) را تسهیل میکند (موسویان ،0932 ،ص .)14شاخص
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مقابل ،در ارتباط با مؤلفه انسجام اجتماعی معرفی میشود:
میزان اعتبارات قرضالحسنه
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کل اعتبارات بانکی

این فرض متعارف که به موجب آن ،منفعت تنها انگیزه بانکها بوده و سعی در حداکثر
نمودن آن دارند ،قابل قبول نیست و حداقل در جامعه اسالمی باید به دنبال رفاه سایر افراد
جامعه و منفعت آنها نیز بود (موسویان ،0932 ،ص)011؛ البته بانکداری اخالقی امروزه در
برخی بانکهای اروپایی و آمریکایی از شهرت و عملکرد مناسبی در سطح جهان برخوردار
است .انسجام اجتماعی شکلی از ارتباط است که نشان میدهد افراد ،نهادها و سازمانها در
سطوح مختلف ،قابلیت همکاری با یکدیگر را دارند (کریمی و همکاران ،0931 ،ص.)029
تأمین مالی به شیوه قرضالحسنه در واقع ،نوعی مشارکت آگاهانه در خصوص رفع
نیازهای اقشار جامعه اسالمی است؛ به عبارت دیگر ،مؤسسات تأمین مالی از این طریق،
مشارکتی فعال در ایجاد اشتغال ،راهاندازی کارگاههای تولیدی راکد ،ایجاد و توسعه
واحدهای تولیدی کوچک ،توسعه بخش کشاورزی ،رفع احتیاجات و نیازهای ضروری
مسلمانان خ واهند داشت .در صورتی که تجهیز منابع این مؤسسات برای تأمین مالی به
شیوه قرضالحسنه نیز توسط سپردهگذاران و به صورت سپردههای قرضالحسنه صورت
پذیرد ،بنیانهای حیات اجتماعی با مشارکت آگاهانه بیشازپیش تقویت خواهد شد .عالوه
بر این ،نهاد قرضالحسنه در جوامع اسالمی ،باعث تقویت روحیه برادری میان اقشار جامعه
شده و انسجام اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین ،تأمین مالی به شیوه
قرضالحسنه بر سومین مؤلفه کلیدی سرمایه اجتماعی یعنی انسجام اجتماعی ،تأثیر معنیدار

و مثبتی خواهد داشت (موسویان ،0932 ،ص)43؛ از اینرو ،فرضیۀ فرعی  4-9بهصورت زیر
بیان میشود:
 :H4-3وضعیت سرمایه اجتماعی در بانکداری از منظر مؤلفه انسجام رو به بهبود نیست.
سه فرضیه فرعی باال ،زیرمجموعه فرضیه اصلی چهار تحقیق بوده که پس از مشخص
شدن نتایج آنها ،در خصوص این فرضیه اظهار نظر میشود .این فرضیه به صورت ذیل بیان
میشود:
 :H4وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص سرمایه اجتماعی رو به بهبود
نیست.
در کشف نظریه...

پژوهش حاضر به روش کمی ،انجام پذیرفته است و ازآنجاییکه هدف آن بررسی میزان
توفیق سیستم فعلی بانکداری کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسالم است ،پس
تحقیق حاضر از حیث هدف ،در زمره پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .در این پژوهش،
به منظور سنجش شاخصهای بانکداری اسالمی ،از دادههای ثانویه موجود در آرشیو
پایگاههای داده ،از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،مرکز آمار ایران و بانک

جهانی ،بهرهگیری شده است .جهت بررسی و آزمون فرضیات ،آزمون نا پارامتری مان-
کندال مورد استفاده قرار گرفته است که آزمونی با کارایی باال در بررسی روند سریهای
زمانی محسوب میشود .هدف از تحلیل روند ،بررسی این موضوع است که سری دادهها
دارای روند صعودی است یا نزولی.
آزمون مان-کندال ابتدا توسط مان ( )0341در مجله اقتصادسنجی ارائه و سپس توسط
کِندال ( )0311توسعه داده شد .در این آزمون ،فرض صفر بیانگر تصادفی بودن و عدم
وجود روند در سری دادههاست و فرض مقابل بر وجود روند در سری دادهها داللت دارد.
آزمونهای ناپارامتری ،ضمن اینکه در صورت تصادفی بودن دادهها قابل استفادهاند ،به
نرمال بودن سری دادهها حساس نبوده (سبزیپرور و شادمانی ،0931 ،ص 229؛ به نقل از

 )Chen et al, 2007; Hamed & Rao, 1998; Yue et al, 2002و برای سریهایی که
دارای دادههای مفقود و سانسور شدهاند نیز ،مناسبتر هستند (میرعباسی و دینپژوه،0930 ،
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روششناسی تحقیق
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ص)13؛ بنابراین ،از جمله مزایای آزمون ناپارامتری مان-کندال این است که این آزمون
برای سریهای زمانی که از توزیع خاصی پیروی نمیکنند ،کاربرد دارد؛ بهعالوه ،رویهی
آن بر اساس رتبهبندی است و نسبت به دادههای حدی ،اثرپذیری ناچیزی داشته و برای
متغیرهایی که دارای اریبی هستند نیز مناسب است (.)Partal & Kahya, 2006, p. 2015
مقایسه توان دو آزمون مان-کندال و اسپیرمن جهت تشخیص روندها ،توسط محققانی
مانند دانیل ( )0312و یو و همکاران ( )2112انجامگرفته و نتایج ،حاکی از توان مشابه دو
آزمون مذکور بوده است (سبزیپرور و شادمانی)0931 ،؛ همچنین طبق نظر نووتنی و استفان

 ،)2111( 138در روش تخمین شیب سن ( ،)0352مقادیر پرت ( )Outlierموجود در سری
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /مهربانپور و دیگران

داده ها ،اثر کمی در تعیین شیب روند دارند که مزیت و برتری اصلی آن نسبت به روش
رگرسیون خطی است (سبزیپرور و شادمانی .)0931 ،مراحل محاسبه آماره آزمون مان-کندال
به شرح زیر است (:)Khoi & Trang, 2016, p.231
محاسبه پارامتر  Sمطابق رابطه زیر:

 xk 

()0

 sgn x
n

j

n 1

S 

k 1 j  k 1

که  nطول مدت زمانی (تعداد مشاهدات سری) و  xjو  xkبه ترتیب ،دادههای زمان  jام
و  kام سری میباشند .تابع عالمت  sgnنیز به صورت زیر قابل محاسبه است:
sgn x j  xk   1
for (xj - xk) > 0
()2

sgn x j  xk   0

for (xj - xk) = 0

sgn x j  xk   1

for (xj - xk) < 0

در مرحله بعد واریانس  Sتوسط یکی از روابط زیر محاسبه میشود:
m

()9

for n > 10

nn  12n  5   t t  12t  5
i 1

18

Var S  

که  mمعرف تعداد دنبالههایی است که در آنها حداقل یک داده تکراری وجود دارد
(تعداد دستههای با دادههای گرهدار) t .نیز بیانگر فراوانی دادههای با ارزش یکسان در یک
دنباله ( mتعداد دادههای گرهدار در هر دسته  )mاست .اگر هیچ دسته گرهدار وجود نداشته

باشد ،این قسمت از فرمول ،میتواند نادیده گرفته شود .در پایان نیز آماره  Zبه کمک یکی
از روابط زیر محاسبه میشود:
for S > 0
()4
for S = 0
for S < 0

S 1
Var S 

S 1
Var S 

z
z 0

z

آماره  Zمحاسبه شده در جدول توزیع نرمال استاندارد ،با سطوح اطمینان (در سطح

معنیداری  ) و با فرض دو دامنه بودن آزمون روند ،مقایسه میشود .فرضیه صفر در
در کشف نظریه...

Z  Z / 2

پذیرش فرض صفر ،بیانگر عدم وجود روند معنیدار در سری زمانی است .در غیر این

صورت ،فرض مقابل ،مبنی بر وجود روند معنیدار در سری زمانی ،مورد پذیرش واقع
میشود .در این حالت آماره  Zمثبت ،بیانگر روند صعودی در سری دادهها و آماره Z
منفی ،بر وجود روند نزولی سری زمانی داللت دارد .به منظور آزمون فرضیات در پژوهش
حاضر ،محاسبه آماره آزمون مان-کندال به وسیله نرمافزار  MAKESENS 1.0انجام شده
است .این نرمافزار توسط سلمی و دیگران ( )2112توسعه داده شده است.
فرض اصلی مطالعات تحلیل روند با آزمون مان-کندال ،استفاده از دادههای مستقل و به
طور تصادفی نظم گرفته است؛ یعنی دادهها میبایست فاقد خودهمبستگی معنیدار باشند؛
چراکه خودهمبستگی بر روی مقدار واریانس محاسبه شده در روش مان-کندال تأثیر
می گذارد و در نتیجه احتمال رد اشتباه فرض صفر (خطای نوع اول) افزایش پیدا میکند
(باقرپور و دیگران ،0935 ،ص)00؛ به عبارت دیگر ،در صورت وجود خودهمبستگی مثبت
در سری دادهها ،ممکن است آزمون مان-کندال وجود روند را تشخیص دهد درحالیکه
روند معنیداری در سری دادهها وجود ندارد .خودهمبستگی منفی نیز میتواند احتمال عدم
تشخیص روند (به اشتباه) را افزایش دهد (خطای نوع دوم)؛ از اینرو ،ضروری است پیش
از اجرای آزمون مان-کندال ،وجود خودهمبستگی در دادهها بررسی و در صورت مشاهده،
اثر آن حذف گردد .در این پژوهش از روش معرفی شده به وسیله یو و دیگران ( )2112با
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صورتی پذیرفته میشود که شرط زیر برقرار باشد:
()1
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عنوان  TFPWیا پیش سفید کردن بدون روند ( ،)Trend-free pre-whiteningجهت رفع
اثرات خودهمبستگی سریهای زمانی استفاده شده است که مراحل آن به شرح زیر است
(:)Kumar et al., 2009, p.176
 .0محاسبه ضریب خودهمبستگی مرتبه اول ( ،)Lag-0یا  ،r1با استفاده از رابطه زیر:
̅

∑
̅
∑

̅
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=

 .2اگر شرط زیر برقرار باشد ،دادهها در سطح اطمینان  31درصد مستقل فرض میشوند
که در این حالت پیش سفید کردن لزومی نداشته و آزمون مان-کندال به روش مرسوم
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انجام میشود .در غیر این صورت ،پیش از انجام آزمون ،میبایست اثر خودهمبستگی
دادهها بر اساس دستور ،مراحل  9تا  1حذف میشود.
√

√

 .9محاسبه شیب خط روند یا 𝛽 برای سری دادهها با روش تخمینگر سن (:)0352

𝛽

 .4سری جدید به شرح زیر روند زدایی میشود:

́

 .1ضریب  r1دادههای سری روند زدایی شده ،مجدداً محاسبه میشود.
 .5مؤلفۀ خودهمبستگی مرتبه اول ( )Lag-1 autoregressiveیا ) AR(1از سری جدید
(بدون روند) به شرح زیر حذف و سری باقیماندهها (’ )yاز رابطه زیر به دست میآید:
́
 .1مقدار روند

́

́

𝛽 به سری باقیماندهها افزوده میشود و سری ترکیبی ( )yiبه شرح

زیر به دست میآید:
𝛽

́

آزمون مان-کندال بر روی سری ترکیبی ( ،)yiجهت تعیین معنیداری روند آن ،اعمال
میشود .پردازش و محاسبه دادههای خام پیش از انجام تحلیل و همچنین مراحل روش

 ،TFPWبه کمک نرمافزار  Excelصورت پذیرفته است .در محاسبات مربوط به شیب
تخمینگر سِن و ضرایب خودهمبستگی ،از نرمافزار  Minitab 18.1نیز استفاده است.

تجزیهوتحلیل دادهها و ارائۀ یافتهها
در این قسمت بر اساس چهار عنصر  .0عدالت اقتصادی (با سه معیار درونی)؛  .2رشد
اقتصادی؛  .9استقالل اقتصادی؛  .4سرمایه اجتماعی (با سه معیار درونی) و شاخصهای
قابل سنجش مبتنی بر این چهار عنصر ،به ارزیابی میزان موفقیت و اثربخشی عملکرد
بانکداری کشور در دوره پس از انقالب در خصوص شاخصهای احصاء شده پرداخته
در کشف نظریه...

استفاده شده است .پیشنیاز این آزمون ،بررسی وجود خودهمبستگی در سری دادههاست.
نتایج محاسبه ضریب خودهمبستگی مرتبه اول به همراه شیب خط روند در جدول زیر
نشان داده است.
جدول :1ضرایب خودهمبستگی و شیب سری دادهها
شاخصهای اهداف نظام

ضریب خودهمبستگی ضریب خودهمبستگی مرتبه

شیب تخمینگر

مرتبه اول در سری اولیه

اول در سری بدون روند

سِن (𝛽)

توزیع عادالنه منابع

1/132

1/231

- 1/11210

رعایت انگیزه سپردهگذار

1/155

1/531

1/1024

فقرزدایی

1/303

1/232

- 1/11299

رشد اقتصادی

1/1220

1/121

- 1/1112

استقالل اقتصادی

1/1222

1/545

- 1/11001

صداقت

1/149

1/100

1/9111

اعتماد عمومی

1/213

1/223

1/101210

انسجام

1/250

1/249

- 1/11153

اقتصادی اسالم
عدالت اقتصادی
سرمایه اجتماعی

همانطور که در جدول باال مالحظه میگردد ،به دلیل وجود خودهمبستگی معنادار،
میبایست آزمون مان-کندال پس از طی مراحل روش  TFPWانجام گیرد .نتایج آزمون
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خواهد شد .همانطور که گفته شد ،به منظور آزمون فرضیات ،از آزمون آماری مان-کندال
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مان-کندال که بهوسیله نرمافزار  MAKESENSمحاسبه شده است ،در جدول زیر قابل
مشاهده است.
جدول :2نتایج آزمون نا پارامتریک مان-کندال
فرضیه

n

آمارۀ Z

0921

0931

00

- 9/14

***

0959

0931

99

1/11

***

0959

0931

99

- 5/10

***

2

رشد اقتصادی

0911

0921

23

0/59

9

استقالل اقتصادی

0919

0931

29

- 4/30

صداقت

0912

0921

91

5/45

اعتماد عمومی

0959

0931

99

5/35

انسجام

0959

0931

99

- 9/12

0-2
0-9
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4-2
4-9

سرمایه اجتماعی

4-0

اقتصادی اسالم
عدالت اقتصادی

0-0
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شاخصهای اهداف نظام

سال

سال

سطح

توزیع عادالنه منابع
رعایت انگیزه
سپردهگذار
فقرزدایی

ابتدایی پایانی

معنیداری

نتیجه
تأیید
رد
تأیید
تأیید

***
***
***
**

تأیید
تأیید
رد
تأیید

*** معنیداری در سطح خطای  ** 1/110معنیداری در سطح خطای  * 1/10معنیداری در سطح خطای 1/11

همان طور که در جدول باال مشخص است ،در رابطه با روند سری زمانی نسبت
تسهیالت مناطق محروم به کل تسهیالت که مبین شاخص توزیع عادالنه منابع در سیستم
بانکی است (فرضیه  ،)0-0ازآنجاییکه قدر مطلق آماره آزمون مان-کندال بیشتر از 9/230
است ،میتوان گفت این آزمون در سطح اطمینان  33/3درصد (در سطح خطای )1/110
معنیدار است؛ به عبارت دیگر ،سری زمانی شاخص توزیع عادالنه منابع (مؤلفه اول
عدالت) دارای روند معنیدار است و به دلیل اینکه مقدار این آماره منفی شده است،
مشخص میشود که شاخص توزیع عادالنه منابع روند نزولی داشته است که حاکی از
نامناسب بودن وضعیت این شاخص است؛ بنابراین ،فرضیه فرعی  0-0مورد تأیید واقع
میشود .در رابطه با روند سری زمانی نسبت تسهیالت قرضالحسنه به سپردههای
قرضالحسنه که مبین شاخص التزام به مفاد قرارداد با رعایت انگیزه سپردهگذار است
(فرضیه  ،)0-2ازآنجاییکه قدر مطلق آماره آزمون مان-کندال بیشتر از  9/230است،

میتوان گفت این آزمون در سطح اطمینان  33/3درصد معنیدار است؛ به عبارت دیگر،
سری زمانی شاخص رعایت انگیزه سپردهگذار (مؤلفه دوم عدالت) دارای روند معنیدار
است و به دلیل اینکه مقدار این آماره مثبت شده است ،مشخص میشود که شاخص
رعایت انگیزه سپرده گذار روند صعودی داشته است که حاکی از مناسب بودن وضعیت این
شاخص است؛ بنابراین فرضیه فرعی  0-2مورد تأیید واقع نمیشود .در رابطه با روند سری
زمانی نسبت تسهیالت کشاورزی به کل تسهیالت بانکی که مبین شاخص فقرزدایی در
سیستم بانکی است (فرضیه  ،)0-9ازآنجاییکه قدر مطلق آماره آزمون مان-کندال بیشتر از
 9/230است ،میتوان گفت این آزمون در سطح اطمینان  33/3درصد معنادار است؛ به
در کشف نظریه...

معنادار است و به دلیل اینکه مقدار این آماره منفی شده است ،مشخص میشود که شاخص
فقرزدایی روند نزولی داشته است که حاکی از نامناسب بودن وضعیت این شاخص است؛
بنابراین فرضیه فرعی 0-9تأیید میگردد.
در رابطه با روند سری زمانی نسبت تعداد اشتغال ایجادشده از ناحیه تسهیالت بانکی به
کل جمعیت که مبین شاخص رشد اقتصادی در سیستم بانکی است (فرضیه دوم)،
ازآنجاییکه قدر مطلق آماره آزمون مان-کندال کمتر از  0/35است ،میتوان گفت این
آزمون در سطح اطمینان  %31معنیدار نیست؛ به عبارت دیگر سری زمانی شاخص رشد
اقتصادی دارای روند معنیدار نیست که حاکی از این است وضعیت این شاخص رو به
بهبود نبوده است؛ بنابراین فرضیه دوم مورد تأیید واقع میشود.
در رابطه با روند سری زمانی نسبت تسهیالت صادرات به کل تسهیالت بانکی که مبین
شاخص استقالل اقتصادی در سیستم بانکی است (فرضیه سوم) ،ازآنجاییکه قدر مطلق
آماره آزمون مان-کندال بیشتر از  9/230است ،میتوان گفت این آزمون در سطح اطمینان
 33/3درصد معنیدار است؛ به عبارت دیگر ،سری زمانی شاخص استقالل اقتصادی دارای
روند معنیدار است و به دلیل اینکه مقدار این آماره منفی شده است ،مشخص میشود که
شاخص استقالل اقتصادی روند نزولی داشته است که حاکی از نامناسب بودن وضعیت این
شاخص است؛ بنابراین فرضیه اصلی سوم مورد تأیید واقع میشود.
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عبارت دیگر ،سری زمانی شاخص فقرزدایی (مؤلفه سوم عدالت اقتصادی) دارای روند
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همان طور که در جدول باال مشخص است ،در رابطه با روند سری زمانی نسبت
مطالبات معوق به کل تسهیالت بانکی که مبین شاخص عدم صداقت در سیستم بانکی
است (فرضیه فرعی  ،)4-0ازآنجاییکه قدر مطلق آماره آزمون مان-کندال بیشتر از 9/230
است ،میتوان گفت این آزمون در سطح اطمینان  33/3درصد معنیدار است؛ به عبارت
دیگر ،سری زمانی شاخص معکوس صداقت (مؤلفه اول سرمایه اجتماعی) دارای روند
معنیدار است و به دلیل اینکه مقدار این آماره مثبت شده است ،مشخص میشود که
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شاخص معکوس صداقت در طی  91سال روند صعودی داشته است که حاکی از نامناسب
بودن وضعیت شاخص صداقت است؛ بنابراین فرضیه فرعی  4-0مورد تأیید واقع میشود.
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تأیید شدن این فرضیه با وجود آماره مثبت ،به علت معکوس بودن این آماره رخ داده است.
همچنین ،در رابطه با روند سری زمانی شاخص اعتماد (فرضیه فرعی ،)4-2
ازآنجاییکه قدر مطلق آماره آزمون مان-کندال بیشتر از  9/230است ،میتوان گفت این
آزمون در سطح اطمینان  33/3درصد معنیدار است؛ یعنی سری زمانی شاخص اعتماد
(مؤلفه سوم سرمایه اجتماعی) دارای روند معنیدار است و به دلیل اینکه مقدار این آماره
مثبت شده است ،مشخص میشود که شاخص اعتماد در طی  99سال اخیر روند صعودی
داشته که حاکی از مناسب بودن وضعیت این شاخص است؛ بنابراین ،فرضیه فرعی 4-2
مورد تأیید واقع نمیشود .در رابطه با روند سری زمانی شاخص انسجام (فرضیه فرعی -9
 )4نیز ،ازآنجاییکه قدر مطلق آماره آزمون مان-کندال بیشتر از  2/12است ،میتوان گفت
این آزمون در سطح اطمینان  33درصد معنیدار است؛ به عبارت دیگر ،سری زمانی
شاخص انسجام (مؤلفه سوم سرمایه اجتماعی) دارای روند منفی (نزولی) معنیدار است که
حاکی از نامناسب بودن وضعیت شاخص است؛ بنابراین ،فرضیۀ فرعی  4-9مورد تأیید
واقع میشود.

جمعبندی و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به بررسی میزان همسویی نظام بانکداری کشور با اهداف نظام اقتصادی
اسالم ،پرداخته شده است .توفیق دستیابی به شاخصهای بانکداری اسالمی ،عدالت
اقتصادی (توزیع عادالنه منابع ،رعایت انگیزه سپردهگذار و فقرزدایی) ،رشد اقتصادی،

استقالل اقتصادی و سرمایه اجتماعی (صداقت ،اعتماد و انسجام) ،از طریق چهار فرضیه
اصلی و شش فرضیه فرعی به روش آماری مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاکی از این
بود که بهجز دو فرضیه فرعی  0-2و  4-2مربوط به مؤلفههای رعایت انگیزه سپردهگذار و
اعتماد ،مابقی فرضیات تحقیق مورد تأیید واقع شد؛ به عبارت دیگر ،بهجز این دو مؤلفه،
وضعیت دیگر شاخصهای اهداف نظام اقتصادی اسالم در سیستم بانکداری کشور رو به
بهبود نیست .در خصوص مؤلفۀهای توزیع عادالنه منابع ،فقرزدایی ،استقالل اقتصادی،
صداقت و انسجام باید گفت ،نهتنها شاهد تقویت این  1شاخص نبودهایم ،بلکه روند اینها
رو به پسرفت نیز بوده است.
در کشف نظریه...

سیستم بانکداری کشور پس از انقالب در قبال تقویت آنها موفق عمل کرده است که
حداقل نیمی از مؤلفههای آنها روند روبهرشدی داشته باشند .حال آنکه در شاخص عدالت،
 2مؤلفه از  9مؤلفه آن ،وضعیت نامطلوب داشتهاند؛ بنابراین ،نمیتوان نتیجه گرفت نظام
بانکی کشور در تحقق معیار عدالت اقتصادی موفق عمل کرده است .در رابطه با شاخص
سرمایه اجتماعی نیز ،از سه بعد مورد بررسی ،در دو مؤلفه (صداقت و انسجام) روند
کاهشی بود؛ از اینرو ،نمیتوان نتیجه گرفت نظام بانکی کشور در تحقق معیار سرمایه
اجتماعی موفق عمل کرده است.
بنابراین ،با در نظر گرفتن کل نسبتهای مورد بررسی ،میتوان گفت سیستم بانکداری
کشور در قبال تقویت شاخصهای اهداف نظام اقتصادی اسالم موفق عمل نکرده است.
این مسئله ،زنگ خطری برای مسئوالن و متولیان سیستم بانکی محسوب میشود؛ چراکه
طی نزدیک به چهار دهه از انقالب اسالمی و با مستحکم شدن زیرمجموعهها و پایههای
نظام اسالمی ،انتظار میرود عملکرد تمامی بخشها از جمله بخش اقتصاد و بانکداری
روزبهروز بیشتر با معیارهای اسالمی مطابقت پیدا کند.
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