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  مقدمه. ١

 و بیکـاری باالی نرخ تورم، مانند مشکالتی و اقتصادی های نوسان با ایران اقتصاد اخیر های سال در
 اسـت. بـودهرو  روبـه متوسـط درآمـد بـا کشـورهای متوسـط از تـر پـایین اقتصـادی رشد میانگین
 رو روبـه خـارجی و داخلی عرصه در مهم چالش دو با ایران اقتصاد اخیر یها سال طی براین، افزون
 اتخـاذ ضـمن نفـت، فـروش از حاصـل درآمـدهای پشـتوانه بـا دولـت داخلـی بعد از :است بوده

بـه  اسـت. کرده فراهم را قدرت) پر (پول پولی  پایه فزاینده رشد اسباب انبساطی، مالی های سیاست
 خـارجی بعـد از است. درآمده دولت مالی های سیاست گروگان به پولی های سیاست سخن، دیگر
 طـی مشـکالت از یکـی همواره تجاری، و مالی های محدودیت و جانبه همههای  تحریم اعمال نیز
 اقتصـاد بـه اتکـا امـروزه است. شده افزودهها  تحریم این حجم بر درپی پی و بوده گذشته یها سال
 و اهمیـت دیگر زمان هر از بیش دیگر اقتصادهای و ها دولت به کشور وابستگی از جلوگیری و ملی

 و شـرایط درسـت تحلیـل و شـناخت بـا رهبـری معظـم مقـام شرایط، این در است. یافته ضرورت
 نظریـه، ایـن چارچوب در اند. کرده مقاومتی اقتصاد نظریه طرح به اقدام کشور اقتصادی مشکالت
 بیرونـیهای  تکانه ازتأثیر  بدون که شود ساماندهی ای گونه هب منطقی یفرایند طی باید ایران اقتصاد

 و بیکـاریپـایین  نـرخ تـورم، شـده کنتـرل نرخ باال، رشد با اقتصادی به آنها) ازتأثیر  کمترین با (یا
   شود. تبدیل جهانی عرصه در اثرگذار اقتصادی
 نظام طریق از مالی گردش و اقتصادی های فعالیت مالیتأمین  از وسیعی بخش ایران اقتصاد در
 هـای سیاسـت اجرای و تحقق در ای عمده سهم دتوان می بانکی نظام بنابراین ؛شود می انجام بانکی
 نظـر بـه مقـاومتی اقتصـاد هـای سیاسـت گانـه٢۴ بندهای مطالعه با باشد. داشته مقاومتی اقتصاد
   ترتیب: به بندها این در دارند. کشور بانکی نظام با بیشتری ارتباط ٢٢ و ١٩ ،٩ بندهای که رسد می

 مـالی، اقتصـاد نیازهای به پاسخگویی هدف با کشور مالی نظام جانبه همه تقویت و اصالح −
  ؛)٩ (بند واقعی بخش تقویت در پیشگامی و ملی اقتصاد در ثبات ایجاد
 فسـادزاهای  زمینه وها  فعالیت اقدامات، از جلوگیری و آنسازی  سالم و اقتصاد سازی شفاف −
 ؛)١٩ (بند ..و. ارزی و تجاری پولی،های  حوزه در

 پویـای بسیج وسازی  فرهنگ با مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست تحقق برای دولت تکلیف −
 بـرای اقتصـادی و فنـی و علمـی هـای ظرفیـت کـارگیری هبـ و شناسـایی. ١ با کشور، امکانات همه

 و دشمن برای هزینه افزایش و تحریمهای  برنامه رصد. ٢؛ مناسب اقدامات و توانمندی به دسترسی
 بهنگـام و سـریع و فعـال هوشمند، واکنش های طرح تهیه طریق از اقتصادی مخاطرات مدیریت. ٣
   است. گرفته قرار توجه مورد )٢٢ (بند خارجی و داخلی های اختالل و مخاطرات برابر در

در  یاقتصـاد مقـاومت یجـادا یبرا یازمورد ن یها یرساختاز ز یکی یزن یمقاومت یرو بانکدار ینازا



 ٢٢٣       ... یمؤثر در تحقق اقتصاد مقاومت یراهکارها بندی یتو اولو ییشناسا

 

کرد: بخـش نخسـت  یمتوان به دو بخش تقس یرا م یمقاومت یبانکدار یکشور است. سازوکار کاربرد
 یدر سـاختار داخلـ ییـراتتغ یجـادها بـا ا سخن، بانک یگربانک است، به د یمربوط به ساختار داخل
 ییهـا یـتگام بردارند؛ امـا بخـش دوم بـه فعال یاقتصاد یها یانبن یساز مقاوم یخود بتوانند در راستا

تواننـد  یها م اقتصاد مؤثر است. بانک یساز شود که در امور مقاوم یها مربوط م خارج از ساختار بانک
 یـهبـر چـارچوب عقـود و مال یمبتنـ یدر استقرار نظام بانکـدار یژهو بالقوه و بالفعل خود به یتبا ظرف
تحقـق اقتصـاد  یبـرا یمناسب یاربستر بس یاسالم یشوند. بانکدار یبسترساز اقتصاد مقاومت ی،الماس

  خاص خود را دارد. یدرست آن الزامات و سازوکارها یاست که اجرا یمقاومت
 ایـن امـر، ایـن درها  بانک بسزای نقش و مقاومتی اقتصاد جهت درحرکت  ضرورت به توجه با
 ایران اسالمی بانکداری در مقاومتی اقتصاد تحقق موجب که عواملی شناخت الف) دنبال به مطالعه

 اقتصادسازی  مقاوم راستای در عوامل این از کدام هربندی  اولویت و اهمیت سنجش ب) وشود  می
 درمـؤثر  عوامـل تحلیلـی توصـیفی روش و پیشـینهای  پژوهش به توجه با نخست ،بنابراین است.
 بـا سـپس .شـوند مـی معرفـی و شناسـایی ایـران اسالمی بانکداری نظام در مقاومتی اقتصاد تحقق
 AHP روش از گیری بهره

  شود. می تعیین و سنجیده آنها از هریک اولویت و اهمیت 1
  

  . پیشینه پژوهش٢

 یهـا روش از انسـانی علـوم در هـدف یک تحقق برمؤثر  عواملگیری  تصمیم و بندی اولویت برای
 AHP روش مـدیریت، در معیـاره چنـدگیری  تصمیمهای  تکنیک از یکی .شود می استفاده مختلفی
 اقتصـاد تحقـق راهکارهـایبنـدی  اولویـت جهت روش این از استفاده با پژوهشی تاکنون که است

 تحقیقات میدانی مطالعات از استفاده با اما ؛است نشده انجام ایران اسالمی بانکداری در مقاومتی
  است: شده انجام ذیل شرح به مورد این در مختصری

  
  داخلی مطالعات. ١−٢

را تبیـین  مقـاومتی اقتصـاد اجـرای و سازی پیاده در ها بانک عملی نقش )١٣٩۴( سیف و ابراهیمی
 کـه است آن دارد، فراوانی اهمیت مقاومتی بانکداری اجرای در که مهمی نکته نویسند کند و می می

 که هستند مناسبی وکار کسبهای  مدل نیازمند الزم اقدامات سنجیده و درست اجرای برایها  بانک
 گفتمـان ترویج با باید مرکزی بانک شود. گرفته کار به و کشف باید بانک هر راهبردهای با متناسب

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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 بـانکی، نظـام بودن مقاوم از اطمینان برایها  بانک بر خود های نظارت تقویت و مقاومتی بانکداری
  .کند تالش

 از پشـتیبانی در ربـا بـدون بانکداری عملیات قانون های محدودیت و ها ظرفیت )١٣٩٣( قلیچ
 از پشـتیبانی جهـت از قـانون ایـن گرچـه نویسد را بررسی و می مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست
 و جامعطور غیر به آن در شده اشاره موارد عمده اما ،دارد هایی ظرفیت مقاومتی اقتصاد های سیاست

 روشـن تعریفینکردن  هائار از: است عبارت ها محدودیت این برخی از است. مبهم موارد برخی در
 مالی و پولی نهادهای هماهنگی و همبستگی و الزام بهنکردن  اشاره مقاومتی، اقتصاد از کاربردی و
تـأمین  بـه نسبت قانون جامعیت عدم اسالمی، بانکداری کامل تحقق جهت برنامه نبود یکدیگر، با

 متقاضـیان هـدایت در راهبردی برنامه عدم تسهیالت، متقاضیان و گذاران سپرده و بانکداران اهداف
  . و... ایرانی کاالهای خرید به مصرفی تسهیالت

  
  خارجی مطالعات. ٢−٢

 مطـرح رهبری معظم مقام وسیله به بار نخستین برای که است اصطالحی مقاومتی اقتصاد ازآنجاکه
 در معنـایی بـار همـین بـا اصـطالح ایـن اسـت، اسالمی−  ایرانی اصیل فرهنگ از برخواسته و شده

 مفهـوم بـا حـدودی تـا اقتصادی 1آوری تاب مثل مفاهیمی باوجوداین، ندارد. وجود جهانی ادبیات
 شـوند. مـرور مفهـوم ایـن با مرتبط خارجی مطالعات باید رو ازاین و نزدیک است مقاومتی اقتصاد
 بانک) آوری تاب افزایش یاسازی  مقاوم (نه اقتصادی آوری تاب بر کلی صورت به مطالعات از برخی
 از یکـی اسـت مناسـب بـاوجوداین، نـدارد. مسـتقیمی ارتبـاط حاضـر مطالعـه بـا که دارند تمرکز

  .است شده متمرکز آوری تاب شاخص بر کهگزارش شود  مطالعاتی
 آوری تاب شاخص که بودند افرادی نخسین مالتا دانشگاه از )٢٠٠٣( همکارانش و گلیو بریگو
 بودنـد. کـرده ارائـه را اقتصـادی پذیری آسیب شاخص ٢٠٠٣ سال در آنها .کردند ارائه را اقتصادی
 یپذیر آسیب "شاخص عنوان با را اقتصادی یپذیر آسیب شاخص ٢٠٠٣ سال در گالی و بریگوگلیو
 کـه کردنـد مطـرح آنهـا .کردنـد مـرتبط یآور تـاب مفهوم به ی"آور تاب برای شده تعدیل اقتصادی
 کشـور توانایی متغیر این زیرا ؛است سرانه )GNP( داخلی ناخالص تولید آوری، تاب ساده شاخص

 مفهـوم توسـعه و یپـذیر آسـیب منفـی بـار شـاید گیـرد. دربرمـی را یپـذیر آسـیب بـا مقابلـه برای
 هئـارا را اقتصـادی شـاخص نخسـتین گلیو بریگو ،٢٠٠۶ سال در تا شد سبب که بود پذیری آسیب

                                                           
1. Resilience 
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 توانـایی. ١ دهـد: مـی نشان را اقتصاد یک در مستتر توانایی سه کم دست یآور تاب وی نظر از .دهد
 اقتصـاد توانـایی. ٣؛ ها شوک این اثر تحمل در اقتصاد توانایی. ٢؛ ها شوک این از دوری در اقتصاد

 و بریگوگلیـو بیرونـی. کننـده تخریـب اقتصـادی هـای شـوک مقابـل در توانـایی سـریع بازیابی در
 میـزان اقتصـادی" یآور گیـری تـاب انـدازه و "مفهـوم عنـوان بـا ای مطالعه در) ٢٠٠٨( همکارانش

 آن اجزای کهبررسی کردند  موزون شاخص یک از استفاده با کشورها از ای مجموعه در را یآور تاب
  .شد مطرح تر پیش

 از بـالهـای  توافقنامه ابالغ بانکی، زمینه در اقتصادسازی  مقاوم جهانی تجربه بر شاهد بهترین
 کـه بـال کمیتـه مقـررات اسـت. )BIS( المللـی بـین تسویه بانک در بال بانکی نظارت کمیته سوی
 و اسـتانداردها طراحـی و حـوزه این در المللی بین همکاری ترویج بانکی، نظارت تقویت منظور به

 درهـا  بانـکسازی  مقاوم زمینه در اقدامات ینتر مهم جمله از است. شده تدوین مرتبط، معیارهای
 کمیتـههـای  توافقنامـه از نسـخه نخستین آید. می شمار به احتمالیهای  بحران وها  ریسک با مقابله
 سـال در توافقنامـه سـپس ).١٩٩٨ بال، (کمیته شد هئارا ١٩٩٨ سال در که بود ١ بال توافقنامه بال،

 بحـران وقوع از پس ).٢٠٠۴ بال، (کمیته شد منتشر بال ٢ نسخه تکمیلی تغییرات برخی با ٢٠٠۴
 شـرکتی، حاکمیـت نقدینگی، مدیریت نظر از بانکی نظام بیشتر تقویت منظور به ٢٠٠٨ سال مالی

 ٣ بـال کـه شـد منتشـر ٢٠١٠ سـال در تکمیلی تغییرات با مجدداً  توافقنامه این و... سرمایه کفایت
   ).٢٠١٠ بال، (کمیتهشود  می خوانده
  

  پژوهش نظری مبانی .٣

 پیشـین مطالعـات برگزیـده و مقـاومتی بانکـداری مقـاومتی، اقتصاد بخش سه در پژوهش ادبیات
  .است شده بررسی

 
  مقاومتی اقتصاد .١−٣

 و مشـکالت همـه رغـم بـه اسـالمی انقـالب از پـس آغـازین های سال از ایران اسالمی جمهوری
 اقتصـاد اهمیـت کنـد. خنثـی را هـا توطئـه و ایستادگی مشکالت مقابل در است توانسته ها کاستی
 اسالمی انقالب پیشرفت روند کردن متوقف برای دشمنان هجمه کهشود  می ناشی آنجا از مقاومتی

 فشـار اهـداف اسـت. یافتـه تمرکـز اقتصـاد عرصـه بـر دیگـری زمان هر از بیش اخیر یها سال در
  کرد: خالصه زیر موارد درتوان  می را اقتصادی
  ؛کشور پیشرفت روند نمودن کند. ١
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  نظام؛ به دلبستگی و اعتماد کاهش و مردم اقتصادی زندگی کردن دشوار. ٢
  .آن فروپاشی نهایت در و نظام تضعیف. ٣

 .شـود کشـور آن در فـراوان مشکالت ایجاد باعث تواند می کشوری هر اقتصادی نظام به ضربه
 را جهـانی سلطه مقابل در توسعه حال در کشورهای اقتصادی نظام مواجهه نحوهتوان  می کلیطور به
   داد: نشان زیر صورت به

 
 مقاومتی اقتصاد الگوی

  

  

  

  

  

  

  

  
  
   تصرف و دخل کمی با، ١٣٩٣، لطفی و ایروانی خذ:أم

  توسعه حال در کشورهای اقتصادی های نظام مواجهه نحوه :٢−١ شکل

 آورد، مـی ارمغان به کشورها برای را مقاومتی اقتصاد الگوی اجرای که آنچه شکل، این براساس
   است. گر سلطههای  مانظ سوی از اقتصادی فشارهای برابر در مقاومت

 کـردن اثـر بی و کنترل برای تالش متعاقباً  و فشارهای  حوزه تشخیص یامعن به مقاومتی اقتصاد

 سلطه نظام با توسعه حال در کشورهای مواجهه نحوه

 جهانی سلطه نظام در شده ادغام اقتصاد جهانی سلطه با مغایر هایآرمان دارای اقتصاد

سلطه یرشو پذ هاآرمان از عبور دشمن سوی از تهدید و هاچالش وجود

هابرآرمانپافشاری

مقابلهبرایالزمسازوکاربینیپیش

  یاقصاد یدر برابر فشارها مقاومت

مقابله برای الزم سازوکار بینیپیشعدم

 دشمن اقتصادی فشارهای تحمل

 وابسته اقتصاد الگوی ریاضتیاقتصادالگویمقاومتیاقتصادالگوی



 ٢٢٧       ... یمؤثر در تحقق اقتصاد مقاومت یراهکارها بندی یتو اولو ییشناسا

 

 معظـم رهبر فرمایش براساس است. فرصت به فشارهایی چنین تبدیل آرمانی شرایط در و هاتأثیر آن
 ،سالمیا و نقالبیا فرهنگ از همدآبر ،علمی و بومی یــیلگوا مقــاومتی اقتصــاد اســالمی انقــالب
 اقتصــاد بــا مقــاومتی اقتصــادهرچنــد  اســت. پذیر فنعطاا و پویا دا،فر و وزمرا ضعیتو با متناسب

 متمـایزآور  تاب اقتصاد از را آن که هایی مؤلفه ینتر مهم از برخی اما ،است اشترکاتی دارایآور  تاب
  است. فسادستیزی و داشتن جهادی رویکرد بودن، اسالمی و بومی کند می

 سریع رهایی برای اقتصاد توانایی نخست، رود: کار به دتوان می مفهوم دو به اقتصادی آوری تاب
 ایـن آثار برابر در ایستادگی برای اقتصاد توانایی دوم و خارجی کننده تخریب اقتصادی های شوک از

 را خـود ذاتـی های یپذیر آسیب بتواند کشور که است الزم آور تاب اقتصاد یک ایجاد برای ها. شوک
 برابـر در را شایسـته یپـذیر انعطـاف اقتصـادی، هـای سیاست اتخاذ با دیگر سوی از و دهد کاهش
 مقـاومتی اقتصاد کامل تبلور تواند نمی اقتصادی یآور تاب کند. ایجاد خارجی فشارهای و ها بحران
  .کند می کمک مقاومتی اقتصاد الگوی تحقق به اقتصادی آوری تاب افزایش بلکه ؛باشد

  
  مقاومتی بانکداری .٢−٣

 در کلـیهـای  گیـری جهت رهبری، معظم مقام سوی از مقاومتی اقتصادهای  سیاست ابالغ از پس
 بـدیل بـی و مهـم نقـش بـه توجـه بـا کشور، بانکی نظام گفتتوان  می .شد مشخصها  بخش همه
هـا  بخـش دیگـر با راستا هم نیز کشور پولی و بانکی نظام تا است ضروری کشور اقتصاد درها  بانک
   باشد. داشته مقاومتی اقتصاد اهداف به دستیابی جهت دوچندان تالشی

 مقاومتی بانکداری استقرار و طراحی ای، حرفهسازی  گفتمان بر تمرکز یعنی مقاومتی بانکداری
 پاسخگویی توانایی بر افزون که مقاومتی اقتصاد های سیاست شایسته اجرای در نقش ایفای نظورم به
 بـانکی شـبکه بنابراین، باشد. داشته نیز المللی بین فضای در رقابت توان اقتصاد، داخلی نیازهای به
 بانـک شـرایط (ایجاد مقاومتی پشتیبانی و مقاوم) بانک شرایط ایجاد( درونی استحکام محور دو در

  ).١٣٩۴ ابراهیمی و سیف،( بود خواهد مرتبط سازی مقاوم با ساز) مقاوم
 

  مقاومتی بانکداری درمؤثر  عوامل. ۴−٣

 تصـویر مقـاومتی، اقتصاد سازی پیاده و تحقق منظر از ایران اقتصاد وضعیت به شناسانه آسیب نگاه
 روست روبه زیادیهای  چالش با ما اقتصاد راستا این در کرد. خواهد آشکار را مشکالت از روشنی

 هـا بانـک کنـد. مـی دوچنـدان را مقـاومتی اقتصـاد کلـی های  سیاست اجرای و سازی پیاده لزوم که
 خواهنـد مقـاومتی اقتصاد سازی پیاده در توجهی قابل نقش کشور در مالیتأمین  نظام رکنعنوان  به

 در بانـک خود بودن مقاوم ملی، اقتصاد در بانکی نظام سوی از نقشی چنین ایفای نیاز پیش داشت.



 ١٣٩٨بهار و تابستان /  ٣١/ ش١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ٢٢٨

 

 تجربـه در است. دسترس در و استفاده قابل نیز جهانی تجربیات ارتباط این در که ستها تکانه برابر
 دامـن بـه حدودی تا که اروپا اتحادیه و آمریکا بانکی نظام در موجود های کاستی به توجه با جهانی
 افـزایش بـرای را رهنمودهـایی بـال کمیتـه اسـت، شـده منجر مالیهای  بحران به بیشتر هرچه زدن

 بـال کمیتـههـای  بیانیـه قالـب در و بینـی پیش بحران مواقع در ها بانک مقاومت) (یا یپذیر انعطاف
 نظـامسازی  مقاوم اهمیت دهنده نشان خود که است  کرده توصیهها  بانک به نیز را آن اجرای و تدوین
  است.  بوده بحران بروز از پیش شرایط حتی و فشار و بحران شرایط با مقابله در بانکی

 بانکـداری در مقـاومتی اقتصـاد تحقـق باعث عواملی چه کهشود  می مطرح پرسش این اکنون
 خبرگـان بـا گفتگـو و پیشـینهـای  پـژوهش مطالعـه با پرسش این به پاسخ برای ؟شود می اسالمی
، آن 2سـازی شبکه بانکی کشور، سـالم 1سازی شفاف از عبارت که اصلی عامل چهار نظر، صاحب

بانک مرکزی شناسایی شده و بـرای  های دولت در تصمیمنکردن حمایت از تولید داخلی و مداخله 
  شاخص معرفی شده است که در ادامه تشریح خواهد شد.  چهارعامل  چهاراز این  هریک
  

  سازی شبکه بانکی کشور . سالم١−۴−٣
اندازها، تخصیص منابع و فراهم نمـودن  ها دارای تأثیرات خارجی مثبت از قبیل گردآوری پس بانک

. در کشورهای در حـال توسـعه از جملـه کشـور مـا کـه فاقـد نقدینگی و خدمات پرداخت هستند
گیـرد و  ها انجام می توسط بانک طور عمده بهیافته و کامل هستند، تأمین مالی  بازارهای مالی توسعه

 بـه نسـبتنقـش  سـویمحدودیت منـابع و از  سویاز  ،یابند. بنابراین تری می رو نقش مهمی ازاین
منظـور از  رو ازایـن ؛تواند مخـاطرات اخالقـی را موجـب شـود میها در تأمین مالی  بدیل بانک بی

که به توزیع عادالنه منـابع  ای گونه به ؛سالمت بانکی، سالم بودن روابط درونی و بیرونی بانک است
ها در تأمین مـالی متأسـفانه  انحصاری بانک به نسبتشود. نقش  و عدم وجود فساد مالی منجر می
آمیز منابع و یا سوءاستفاده از این امتیاز را (که به مطالبـه رشـوه و یـا  خطر توزیع نامناسب و تبعیض

آمیـز (بـه دالیلـی ماننـد رفاقـت و...) و یـا  کنـد. برخـورد تبعـیض انجامد) ایجاد مـی اختالس می
 معیارهـایی نتیجه در و انجامد می منابع تخصیص درستسوءاستفاده، به نادیده انگاشتن معیارهای 

 انباشـت بـهرو  ازایـن و یابـد می افزایش نکول ریسک و شده گرفته نادیده مشتری اعتبارسنجی مانند
                                                           

 بـا بانـک عملکـرد تیشـفاف و قراردادهـا بـودن شـفاف و روشـن ان،یمشـتر  بـه روشن اطالعات ارائه ت،ی. منظور از شفاف١
  .است) التیتسه(ارائه  صیتخص و) یریپذ (سپرده زیتجه در انیمشتر 

 عادالنـه عیـتوز  بـه کـه است بانک یرونیب و یدرون روابط در یاخالق مخاطرات از بانک سالمت ،یساز . منظور از سالم٢
  شود. یم منجر یمال فساد عدم و منابع



 ٢٢٩       ... یمؤثر در تحقق اقتصاد مقاومت یراهکارها بندی یتو اولو ییشناسا

 

 منـابع، عادالنـه توزیـع معـوق، مطالبـات بـودن پـایینرو  ازایـن .شـود مـی منجـر معوق مطالبات
  است. شده گرفته نظر در بانکی سالمت هایزیرمعیار عنوان هب فساد، بودن پایین و اعتبارسنجی

   
  کشور بانکی نظام در معوق مطالبات سطح بودن پایین .١−١−۴−٣

از  یـادیز یهـا یباست که موجب بروز آسـ یرانا یاز مشکالت بزرگ نظام بانک یرجاری،مطالبات غ
تواننـد کـارکرد سـالم و  یها نم اساسًا بانک یطشرا ینشده است. در ا یاعتبار یآمدن تنگنا یدجمله پد

 یدکننـدگانتول یمـال ینو تـأم یتحقـق اقتصـاد مقـاومت یداشته باشند. بـرا یدر چرخه اقتصاد یمؤثر
 یهـا الزم است که منابع بانک در دسترس باشـد تـا بنگـاه یداخل یداز تول یتحما یدر راستا یداخل
داشـته باشـند.  یبـه منـابع بـانک یقابل قبـول یکوچک و متوسط دسترس یوکارها کسب یژهو به یداخل
 یرجـاریالزم اسـت کـه ابتـدا مشـکل مطالبـات غ ی،نکمناسب منابع در نظام بـا یصمنظور تخص به

 یالتتسـه یاعطـا ۀرا از چرخـ یمنـابع بـانک یرجـاری،مطالبات غ یزانباال بودن م یرابرطرف شود؛ ز
 یالتتسـه یافـترا از در یواقعـ یانمتقاضـ ی،خسارت به نظام بـانک یلبر تحم کند و افزون یخارج م
اعتمـاد  یرجـاری،مطالبات غ یشو افزا ینامناسب منابع بانک یصبا تخص ینکهکند. ضمن ا یمحروم م
  ).  ١٣٩۴ یچ،و قل ی(خوانسار یابد یها کاهش م گذاشتن وجوه خود در بانک یبرا یزگذاران ن سپرده

  
یع .٢−١−۴−٣   بانکی منابع عادالنه توز

 تحقـق در مهـم محورهای از یکی عدالت دهد که نشان می مقاومتی اقتصادهای  سیاست به نگاهی
 آن تمرکـز عـدم و کشـور سرتاسر در بانکی تسهیالت و منابع توزیع است. کشور در مقامتی اقتصاد

 جملـه از اقتصـادی، هـای گـذاری سیاسـت در بانفوذ و پرجمعیت شهرهای و ها استان از برخی در
 کشـور بـانکی نظـام در مقـاومتی اقتصـاد کلی های سیاست تحقق منظور به که است پیشنهادهایی

 وهـا  بانـک از دسـته آن خـود، تشـویقی هـای سیاست با تواند می نیز مرکزی بانک .شود می توصیه
 هـای مسـئولیت اجـرای بـه بیشـتری اهتمام منابع، عادالنه توزیع با کهحمایت کند  را هایی مؤسسه

  .(همان) دارند خود اجتماعی
  
یان اعتبارسنجی نظام استقرار .٣−١−۴−٣   مشتر

 بـانکی تسـهیالت متقاضـیان و مشـتریان کـه اسـت الزم معوق مطالبات افزایش از جلوگیریبرای 
 سمت به بانکی منابع تاشود  می موجب امر این .شوند بررسی دقیق اعتبارسنجی نظام یک براساس
 بـر مقـاومتی، اقتصـاد کلـی هـای سیاسـت از نـوزدهم بنـد در شـود. هـدایتتـر  مطمـئن مجاری
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 شده اشاره فسادزاهای  زمینه وها  فعالیت اقدامات، از جلوگیری و اقتصادسازی  سالم و سازی شفاف
 وسـازی  شفاف در مهمی بسیار نقش که است اقداماتی از یکی بانکی مشتریانسنجی  اعتبار است.
 وشـود  مـی ثبـت افـراد اعتباری سوابقسنجی  اعتبار سامانه در زیرا ؛کند می ایفا اقتصاد سازی سالم
 تجـاری، معـامالت ماننـدها  زمینه دیگر در حتی بلکه ،شود می استفاده آن از بانکی نظام درتنها  نه

 بسیاری کاهش زمینه امر این و کرد استفاده افراد اعتباری شناسنامه ازتوان  می نیز و... کار به اشتغال
  ).١٣٩٣ (قلیچ، کند می فراهم را ها تخلف و فسادها از
  
  کشور بانکی شبکه در مالی فساد کاهش .۴−١−۴−٣

هم وجـود نداشـته باشـد  یقابل دسترس یگزینجا یبرخوردار باشد و نهادها یازاتیکه از امت یهر نهاد
 تأمین که ایران کشور در. یردگ یدر معرض فساد قرار م یرد،ها شکل گ یتفعال یاز رقابت برا یکه بستر
که گفتـه شـد  . چنانبرخوردار است یگاهیجا ینمحور است نهاد بانک از چن بانک عمده طور به مالی

 ییآورد. فساد از سـو یرا فراهم م یزآم یضتبع یسوءاستفاده، اختالس، رشوه و برخوردها ینهامر زم ینا
دو امر بـه  ینکند و ا یشدت مخدوش م را به یاعتماد عموم یگرد یشود و از سو یم یتیموجب نارضا

  کند.  یرا متزلزل م یمحور مردم یعنیمهم اقتصاد مقاوم  یها از مؤلفه یکینوبه خود 
  
  کشور بانکی شبکهسازی  شفاف .٢−۴−٣

شـود و  یو اختالس م یخوار یژهو ی،خوار دچار فساد، رشوه، رانت یت،در بستر عدم شفاف یهر اقتصاد
 بـه روشـن اطالعـات ارائـه شـفافیت، از منظور. یابد یفعال در آن کاهش م یدو تول یگذار یهسرما ینهزم

 و) یریپذ (سپرده تجهیز در مشتریان با بانک عملکرد شفافیت و قراردادها بودن شفاف و روشن مشتریان،
نفعان از حقـوق خـود  یذ یحصر ییسو موجب آشنا یکاز  یتشفاف 1.است) تسهیالت(ارائه  تخصیص

شـود و از  یمـ یاحتمـال یهـا کارکنان بانک و سوءاستفاده یا یقهمانع برخورد سل یزامر ن ینشود که ا یم
 ی،نظـام بـانک یتسطح شفاف یرو ارتقا ینکند. ازا یم یرپذ تر را امکان یقدق یابینظارت و ارز یگرد یسو

. شود یمنجر م یدر نظام بانک یشرکت یتو توجه بهتر به مقوله حاکم یدر کنترل و حسابرس یشتربه دقت ب
 ینقش قابل توجه ییکسامانه الکترون یانداز راه و قراردادها در مشتری و بانک متقابل حقوق بودن روشن
کشـور در جهـت  یشبکه بانک یساز که در شفاف یکند. عوامل یم یفاا یدر نظام بانک یتشفاف یجاددر ا

   مؤثر هستند عبارت است از: یدر نظام بانک یتحقق اقتصاد مقاومت
                                                           

  .ستین انیمشتر  محرمانه اطالعات یافشا یمعنا به نیا و است انیمشتر  حقوق مورد در نظر مورد تی. روشن است که شفاف١
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یان به اطالعات ارائه شفافیت .١−٢−۴−٣   حقوقی و حقیقی مشتر
 بایـد حقوقی و حقیقی مشتریان است. مشتریان به روشن اطالعات ارائه ،شفافیت مصادیق از یکی

 باشـند. داشـته اطالعـات خـودهـای  حساب به مربوط موارد تمامی به نسبت مستمر و دقیق طور هب
 شـده، واریـز سـودهای شـده، کسـر کارمزدهـای واریـز، برداشـت، موجودی، به مربوط اطالعات
 کنـد، تأمین مـی را وی حقوق و دارد اهمیت نفع ذی و مشتری برای که اطالعاتی هرگونه و امتیازات

 انـدازی راه و الکترونیـک بانکـداری دهـد. افـزایش را بـانکی نظام در شفافیت دتوان می همه و همه
    کند. می توجهی قابل کمک مهم این به مختلفهای  سامانه

  
  بانکی قراردادهای شفافیت .٢−٢−۴−٣

 معامالت از گروه آن ،»نهی النبی عن الغرر« یا »الغرر بیع عن النبی نهی« معروف حدیث براساس
 صـفت دیگری عامل هر یا و ضوابط و شرایط و عوضین میزان در جهالت و غفلت خدعه، اثر در که

 دایـره از گیـرد، قـرار نـابودی معـرض در دو هـر یـا معاملـه طـرفین از یکـی مال و کند پیدا غرری
 بـانکی معـامالت اسـت واجب قاعده این مطابق است. فساد به محکوم و خارج مجاز قراردادهای

 از را قـرارداد ابهام، هرگونه وجود شوند. انجام مشتری و بانک حقوق به نسبت جهالت و ابهام بدون
    آورد. می فراهم سوءاستفاده یا وای  سلیقه برخورد برای مجالی و کند می دور شفافیت

  
  منابع) (تجهیز بانک عملکرد در شفافیت .٣−٢−۴−٣

 بـا و آوری جمـع را مـازاد وجوه ها بانک .است بانکی سیستم وظیفهترین  اصلی همواره منابع تجهیز
 و گـذاران سـپرده میـان را گـری واسـطه یعنـی خـود سـنتی وظیفـه متقاضیان به تسهیالت پرداخت
ویژه  یاهمیت مالی منابع جذب بانک، یک های فعالیت در معموالً  کنند. می ایفا تسهیالت متقاضیان

 عملکـرد باشـد. هـا زمینـه دیگـر در موفقیـت برای عاملی تواند می زمینه این در موفقیت زیرا دارد؛
 نظارت امکان هم وشود  می منجر مشتریان اعتماد افزایش به هم منابع تجهیز زمینه در بانک شفاف

 الحسـنه  ضقـر طریـق از شـده تجهیز منابع میزان ،مثال عنوان هب آورد. می فراهم راتر  دقیق ارزیابی و
 قـرض تسـهیالت میزان گرفتن نظر در عالوهه (ب منابع این احتیاطی و قانونی ذخیره میزان انداز، پس

 کـه دهـد مـی ارائـه الحسنه قرض منابع تجهیز در بانک عملکرد از دقیقی و روشن تصویر الحسنه)
   شود. بانک به مردم اعتماد عدم یا اعتماد موجب دتوان می
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  منابع) (تخصیص بانک عملکرد در شفافیت .۴−٢−۴−٣
 لحـاظ از قسـمت ایـن و دهـد مـی تشـکیل را بانـک هر عملیات از مهمی بخش تسهیالت اعطای

 نظـارت و مـردم بیشـتر اعتمـاد بـه شـفافیت نیـز تخصیص زمینه در .دارد زیادی اهمیت اقتصادی
 و گـذاران سیاسـت بـه سـو یـک از منابع تخصیص در شفاف اطالعات ارائه .شود می منجر تر دقیق
 هـم و باشـند داشـتهها  سیاست وها  برنامه از بهتری ارزیابی که کند می کمک اقتصادی ریزان برنامه
هـای  فسـاد وهـا  سوءاسـتفاده مـانع ،ازدیگرسو کنند. اتخاذ تری مناسبهای  گیری جهت آینده برای

 بهینـه تخصـیص شـود. موجب را منابع بهینه تخصیص دتوان می خود سهم به کهشود  می احتمالی
   کند. می شایانی کمکسازی  مقاوم به دو هر عمومی اعتماد افزایش و منابع

  
  داخلی تولید از حمایت .٣−۴−٣

 که نقشی ینتر مهم است. داخلی تولید و ملی اقتصاد به توجه مقاومتی، اقتصاد تحقق لوازم از یکی
 خریـد بـرای منـابع تخصـیص بخـش در کـه اسـت آن کند، ایفا زمینه این در دتوان می بانکی نظام

 خریـد در بانکی، تسهیالت متقاضیان و مشتریان که نماید گذاری سیاست ای گونه به خرد، کاالهای
 شود. تقویت ملی تولید طریق، این از تا یابند گرایش داخلی محصوالت سمت به مصرفی کاالهای
 نیـز و سـو یک از خرد مشتریان برای ایرانی کاالهای خرید اعتباری کارت مناسبهای  طرح اجرای
 نقش کیفیت با کاالهایکننده  تولیدهای  بنگاه گردش در سرمایه مالیتأمین  برای تجاریهای  کارت
 در داخلـی تولیـد از حمایـت در که عواملی ).١٣٩۴، قلیچ و (خوانساری دارد زمینه این در مهمی
  از: است عبارت هستندمؤثر  بانکی نظام در مقاومتی اقتصاد تحقق جهت

  
ینیهای  طرح از حمایت .١−٣−۴−٣   خوداشتغالی و کارآفر
 و همـت بـا داخلـی تولیـد بـه توجـه دشمنان، اقتصادی فشارهای با مقابله در مهم مسائل جمله از

 است. توان حد در داخلی نیازهایتأمین  و وارداتیهای  وابستگی کاهش راستای در دوچندان تالش
 کمـی افزایش منظور به متخصص و متعهد نیروهای کارگیری به در دقیق ریزی برنامه و جهادی تالش

 کـار نیـروی وجـود و کشـور کـار نیـروی وضعیت به توجه با .زیادی دارد اهمیت تولیدات کیفی و
 حمایـت در تـوجهی قابل نقش خوداشتغالی و کارآفرینیهای  طرح از حمایت بیکار و تحصیلکرده

 افزایش با ازدیگرسو وشود  می وابستگی کاهش باعث سو یک از امر این کند. می ایفا داخلی تولید از
   .شود می فرصت به تبدیل بیکاری اقتصادی و اجتماعیهای  آسیب از ناشی تهدید اشتغال
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  داخلی کاالهای تولیدکنندگان تشویق منظور به بانکی کالن تسهیالت هدایت .٢−٣−۴−٣
 مطـرح داخلـی نکننـدگا تولید دغدغهعنوان  به همواره که است موانعیترین  مهم از نقدینگی کمبود
 سـمت بـه بیشـتر بـانکی نظـامهـای  گذاری سیاست که است آن مشکل این رفع الزمه و است بوده

 و نیـاز مـورد وثایق گرفتن ،سنجی اعتبار است آشکار باشد. متمایل تولیدی های فعالیت از حمایت
 بـا توانـد مـی بـانکی شـبکه افزایـد. می سیاست این کارآمدی بر منابع، از استفاده حسن بر نظارت
 حمایـت (جهت سبز تسهیالت خرد، تسهیالت متوسط، و کوچکهای  بنگاه به تسهیالت پرداخت

 یـاری تحـریم شـرایط درویـژه  به را داخلی تولیدکنندگان دیگر، تسهیالت انواع و زیست) محیط از
 تسهیالت مصرف نظارت برای مناسب سازوکار باید تسهیالت اعطای کنار در که آشکار است .کند
   ).١٣٩۴ قلیچ، و (خوانساری شود استفاده هدفمند صورت به تسهیالت تا شود گرفته نظر در نیز
  
  صادرات) تولید، (خدمات، بنیان دانشهای  طرح از حمایت .٣−٣−۴−٣

 ظرفیت از بخشی تواند می بنیان دانشهای  شرکت با تعامل و مالیتأمین  نحوه بررسی با بانکی نظام
 خطرپـذیر گـذاری سـرمایه های صندوق تشکیل باره این در دهد. اختصاصها  شرکت این به را خود
 ایجـاد ظرفیـت از اسـتفاده با تواند می بانکی نظام که دارد قرار کشور سرمایه بازار کار دستور در نیز
 هسـتند. بـاالیی ریسـک دارای کهکمک کند ها  طرح این مالیتأمین  به کشور سرمایه بازار در شده
 اقتصـاد سـوی بـه حرکـت جهـت فکـری دارایی بازار اندازی راه باره این در سرمایه بازار دیگر اقدام
 سـرانجام کـه اسـت ایـده صـاحبان و مخترعـان نخبگان، بازار این هدف جامعه است. بنیان دانش

  باشد. می جدید های فناوری و علم بر مبتنی محصوالت آنها، فکر و ایده خروجی
  
  صادراتی صنایع از حمایت .۴−٣−۴−٣

 نسـلی، میـان ثـروت و ملـیهای  سرمایه سریع کاهش ضمن نفتی، صادرات به حد از بیش اتکای
 صـادرات بخش از ها بانک حمایت .شود می اقتصاد شکنندگی و واردات به شدید وابستگی موجب

 تولید در را صادرات نوع این سهم عملیاتی برنامه طی تواند می هدفمند تسهیالت اعطای با نفتیغیر
 از حمایـت بـا نـدتوان مـی ها بانک و مرکزی بانک راستا این در دهد. افزایش کشور داخلی ناخالص
 متناسـب صـادرات رشد و تولید تقویت به جغرافیایی، حوزه هر با متناسب فعال های بنگاه و صنایع

 البتـه کننـد. کمـک )١٣٩٠ نظام، مصلحت تشخیص (مجمع سرزمین آمایش کلی های سیاست با
طـور  بـه هـم سرمایه بازار مسیر همچون مالیتأمین  سازوکارهای دیگر امر، این کنار در است الزم
 بـه نفتـیغیر صـادرات بخـش کامل اتکای زیرا ؛نشود بسنده بانکی نظام به تنها و شود دنبال جدی
   آید. می شمار به کشور در مقاومتی اقتصاد تحقق موانع جمله از خود بانکی، نظام مالیتأمین 
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 مرکزی بانک های تصمیم در دولتنکردن  مداخله .۴−۴−٣
 ،دارد مطلـوبی وضـعیت نفـت صـادرات از ناشی ارزی درآمدهای وقتی که است داده نشان تجربه
 جهـت در بلندمـدتهـای  سیاسـت به چندان و گیرند می پیشدر  را مالی انبساط معموالً ها  دولت
 انقـالب از پـیشهـای  برنامه در حتی امر این کنند. نمیتوجهی  مالی انضباط و اقتصادسازی  مقاوم

 وهـا  دولـت اینکـه و سیاسـی بـازار تحلیل با نیز 1عمومی انتخاب نظریه است. مشهود نیز اسالمی
 ایـن معموالً  ازآنجاکه کند. می کیدأت نکته همین بر هستند بیشتر رأی کسب دنباله ب معموالً  احزاب
 دتوانـ مـی دولـتنکـردن  اخلـهمد رو شود، ازاین انجام می مرکزی بانک طریق از دولت توسط امور

   آورد. فراهم را اقتصادسازی  مقاوم جهت در بلندمدت اهداف به توجه و مالی انضباط
  

  ارزیهای  نوسان درست .مدیریت١−۴−۴−٣
 بـه اقتصـادی فعـاالن اعتمـادی بـی و ثبـاتی کننـده بـی ایجـاد دالیـل از یکی ارزی شدید نوسانات
 شـود. مـیمنجـر  کشـور از  سـرمایه خـروج بـه و است کشور اقتصادی گذاران سیاست ریزی برنامه

 بـا بایـد دارد، وجـود شـایانی نیاز بانکی کالن های سرمایه به مقاومتی اقتصاد تحقق برای ازآنجاکه
 ثبـات و کنتـرل تـا حـد ممکـن را بازار این اطمینان عدم کشور، در ارزی رژیم هدفمند بسترسازی

 ایـن در .کـرد فراهم اقتصادی گذران سرمایه و فعاالنسازی  تصمیم در مهم عاملیعنوان  به را بیشتر
 نظـر بـه مناسـب ارزی، کریـدور ایجاد و ارز ریسک پوشش ابزارهای طراحی مانند اقداماتی راستا
   ).١٣٩٣ همکاران، و زاده (زمان رسد می

  
  تورم کنترل هدف با مرکزی بانک توسط نقدینگی حجم مدیریت .٢−۴−۴−٣

و  یــیو کنتــرل نــرخ تــورم اســت. همگرا یمســتلزم ثبــات اقتصــاد یشــروزا و پ اقتصــاد مقــاوم، درون
بانـک  یشـتردولـت، اسـتقالل ب یکـاهش سـلطه مـال ی،پـول یها یاستبلندمدت در س یگذار هدف
همچون صکوک از  یاسالم یمال یو ابزارها یهبازار سرما یقبودجه دولت از طر یکسر ینتأم ی،مرکز

در کشـور  یکمک به ثبات اقتصاد یجهو تورم و در نت ینگیکنترل نقد یبرا یشنهادیپ یجمله راهکارها
 یریپـذ ینـیب یشدر پـ یمهمـ یارو کنترل تورم شرط بس یدرست بانک مرکز یریترود. مد یبه شمار م

  مردم را فراهم کند. یاقتصاد یها یتفعال ینهتواند زم یاست که م یاقتصاد یها یتفعال
  

                                                           
1. Public choice theory  
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  کشور بانکی شبکه در المللی بین ارتباطات اثربخشی .٣−۴−۴−٣
و  یـرونب یـایبه قطع ارتبـاط بـا دن یهاقتصاد توص ینکنند که ا یم یرتعب ینچن یاز اقتصاد مقاومت یبرخ
 یلحاظ منطـق اقتصـاد امـر نـه بـه یـنتوجه داشت که ا یدبا یصرف به داخل کشور را دارد؛ ول یاتکا
 یهـا یاستامر در س ینوجود دارد. ا یاقتصاد مقاومت یها یاستدر س یزیچ یناست و نه چن یرفتنیپذ

اط با بخش و ارتب ییگرا برون یزن یشود. در نظام بانک یاستنباط م ییگرا از مؤلفه برون ی،اقتصاد مقاومت
نـدارد، بلکـه از  یتنهـا مشـکل کشور، نه یضمن حفظ استقالل و عزت اقتصاد 1یالملل ینب یبانکدار

 ایـن در. یـردمدنظر قـرار گ یدکشور با ینظام بانک یساز مقاوم یاست که برا یجمله اقدامات و عوامل
  هماننـد بانـک توسـعه یالمللـ ینبـ یاسـالم یمـال یها تواند بـا مؤسسـه می کشور بانکی نظام راستا
 یـزو ن یالمللـ ینب ینهادها یرو سا یاسالم یمؤسسات مال یو حسابرس یسازمان حسابدار ی،اسالم
 یناشـ یداشته باشد تا فشـارها یا سازنده ییاجرا یها ی کشورها ارتباطات و همکار یمرکز یها بانک
  ).  ١٣٩۴ یچ،و قل یظالمانه بر اقتصاد کشور کمتر شود (خوانسار یها یماز تحر
  

  دولت بودجههای  کسریتأمین  به مرکزی بانکنداشتن  الزام .۴−۴−۴−٣
 در امـا ؛هسـتند پولی های سیاست مسئول نهاد ظاهر در مرکزی های بانک کشورها تمامی در تقریباً 

 پـول ناشـر سـراغ بـه مختلـف هـای انگیـزه با و خودهای  هزینه جبران برای دولت مواقع از بسیاری
 پول حجم افزایش برای اصلی انگیزه سه ها دولت شوند. مند بهره رایگان منبع این از تا رفت خواهند

 اند آورده وجوده ب را زمانی تداخل هئلمس که هایی سیاست 2؛دارند خود دلخواههای  سیاست اتخاذ و
  از: اند عبارت ها انگیزه این آورند. می بار به را اقتصادی نوسانات و
 ؛اشتغال انگیزه 
 ؛درآمد انگیزه 
 ها پرداخت تراز انگیزه. 

 ارزش کسـری این رفع برای است ممکن جاری حساب کسری با کشورهای در گذاران سیاست
 حجـم تـا کنـد وادار می پول چاپ به را مرکزی بانک ها، دولت درواقع .دهند را کاهش می خود پول
 بـا تـا داد خواهـد رخ ارز نـرخ افـزایش پـول ارزش کـاهش آن پی در که یابد افزایش داخل در پول
 البتـه شـود. برطـرف حدی تا جاری حساب کسری واردات، شدن تر گران و صادرات شدنتر  ارزان

                                                           
 توسـط جادشـدهیا یفضـا ن،یارتباط مؤثر کامًال روشن است. باوجودا یها نهیزم جادی. البته نقش وزارت امور خارجه در ا١

 .برسد تیبه فعل یمؤثر بانک مرکز یها یهمکار توسط دیبا خارجه امور وزارت
2. CUKIERMAN 
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 افـزایش .شـود مـی ساز مشکل دارد، آنها تولید در مهمی نقش واردات که کشورهایی برای اقدام این
 یا خنثی را جاری حساب کسری بر اثر هم و کند می محدود را داخلی کاالهای رقابتی توان هم تورم

 در مـوانعی دتوانـ مـی بلکـه ،کند نمی کمک اقتصادسازی  مقاوم بهتنها  رو نه ازاین و دهد می کاهش
  ).١٣٨٩ زاده، صادقرحمانی و ( کند ایجاد نیز آن تحقق جهت
  

   پژوهش شناسی روش .۴

 اسـت. کـاربردی و اکتشافی پیمایشی نوع از آن ویژه هدف و ماهیت بنابر پژوهش این شناسی روش
 اسـت، شـده اسـتفاده پرسشـنامه از خبرگان و نظران صاحب نظرات گردآوری برای اینکه به توجه با

 تحقـق راهکارهـایبنـدی  اولویـت پژوهش، این هدف اینکه به نظر و بوده پیمایشی نوع از پژوهش
 اسـت. اکتشـافی نـوع از آنهاست، بین اولویت تعیین و ایران اسالمی بانکداری در مقاومتی اقتصاد
  است. شده استفاده ساده تصادفیگیری  نمونه روش از آماری جامعه انتخاب برای

 یطراحـ یرمعیـارزو شـانزده  یاراست که در قالب چهار مع یا اطالعات پرسشنامه یابزار گردآور
 یسـتیمرحلـه با یناند. در ا شده یگذار ارزش یا نه درجه یاسمق یکبراساس  یارهامع ینشده است. ا

منظـور  ینشـوند. بـد یدهسـنج یکدیگردرون آنها قرار دارند، نسبت به  یارهاچهارگانه که مع یها دسته
را  یارهـاو از آنهـا خواسـته شـد کـه مع یعدانشگاه توز یدو اسات ینفر از خبرگان بانک ۶١ ینپرسشنامه ب

  کنند. یابیارز یزوج های یسهصورت مقا به یکدیگرنسبت به  AHP یبراساس جدول راهنما
  

  پرسشنامه پایایی و روایی .١−۴

  پرسشنامه روایی الف)
 و متغیـر دقیقـاً  ابـزار در منـدرج هـای سؤال یا ابزار محتوای و مقیاس که است این روایی از مقصود
 هـدفی به که است اصطالحی 1،روایی. )٨۵، ص١٣٨۴نیا،  (حافظ بسنجد را مطالعه مورد موضوع

 دارای آزمونی ،به دیگر سخن است. شده درست آن به بخشیدن تحقق برای آزمون کهکند  اشاره می
 از گیـری انـدازه وسـیله اگـر باشـد. مناسـب است، نظر مورد آنچهگیری  اندازه برای که است روایی
(هـومن،  بـود خواهـد اثـر بـی پـژوهش نتـایج نباشد، کافی روایی دارای نظر مورد خصیصه لحاظ
 نظـر از پیشـین مطالعـات و اقتصادی مبانی با پرسشنامه طرح تطبیق بر افزون منظور بدین .)١٣٨۶
   شد. گرفته کمک نیز نخبگان

                                                           
1. Validity 
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  پرسشنامه پایایی ب)
 پایـایی اسـت. گیـری اندازه ابزار (پایایی) اطمینان قابلیت پژوهش، روش اصلی موضوعات از یکی

 دهد. می ستد به یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در گیری اندازه ابزار که دارد آن بر داللت
 یکسانی نتایج سنجش و یپذیر تکرار خاصیت از که است ابزاری معتبر، یا پایا ابزار ،به دیگر سخن

 بـرده کـار بـه مختلفـی هـای شـیوه گیـری انـدازه ابزار اعتماد ضریب محاسبه برای است. برخوردار
 نـرخ اسـت. شـده اسـتفاده پایـایی محاسبه برای کرونباخ آلفای روش از پژوهش، این در شود. می

 قبـول قابل محاسبات پایایی باشد، ٧/٠ از تر بزرگ عدد این اگر است یک تا صفر بین عددی پایایی
 ٩/٠ پـژوهش ایـن پایایی نرخ است. قبول غیرقابل محاسبات پایایی ،باشد ٧/٠ زیر اگر ولی ؛است
   است. نتایج پایایی کننده بیان که است  آمدهدست  به

  
  )AHP( یمراتب لهسلس تحلیلفرایند  تحلیلی: مدل .۵

 بـرای کـه است چندگانه های شاخص با گیری تصمیم های روش از یکی یمراتب لهسلس تحلیل یندافر
 ١٩٨٠ سـال در 1سـاعتی ال تومـاس وسـیله به روش این رود. می کار به مختلف های گزینه مقایسه
  کرد: طی را اساسی گام سه بایدفرایند  این از استفاده با مسائل، حل در شد. ابداع
  ؛یمراتب لهسلس ساختار ساختن −
  ؛معیارها وزن محاسبه −
  2.سیستم سازگاری −

 مشخص هازیرمعیار و معیارها هدف، باید نخست مرحله در ،مراتب لهسلس ساختار تعیین برای
 در هریـک اهمیـت درجـه و متفاوتنـد هـم بـا اهمیت نظر از هازیرمعیار و معیارها از هریک شود.

 هـای روش از اسـتفاده و خبرگـان نظـر بـه مراجعـه بـا رو ؛ ازایناست گذارتأثیر بسیارگیری  تصمیم
   .شود می استخراج آنها اهمیت و وزن معیاره چندگیری  تصمیم
 متـداول زبانی های عبارت از استفاده با مختلف، معیارهای و ها گزینه زوجی، مقایسه روش در

 مشـخص گزینـه دو میـان ارجحیت یا اهمیت میزان ها، گزینه به مناسب عددی امتیاز اختصاص و
   هستند. ٩ تا ١ بین عددی امتیازات روش این در .شود می

  

                                                           
1  . Saati 

  ).١٣٩٢)؛ اصغرپور (١٣٩٢پور ( یقدس. ٢
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   یمراتب لهسلس تحلیلفرایند  در ترجیحات :١ جدول

عددی مقدار ترجیحات
ترمهمکامالً یامرجعکامالً  ٩
قویخیلیاهمیتیاترجیح ٧
قویاهمیتیاترجیح ۵
ترمهمکمییامرجعکمی ٣
یکساناهمیتیاترجیح ١

باالفواصلبینترجیحات ٨، ۶، ۴، ٢
 
 شـده انجـام های قضاوت در سازگاری بررسی امکان یمراتب لهسلس تحلیلفرایند  های مزیت از
 در سـازگاری بررسـی بـرای سـاعتی کـه سـازوکاری هاست.زیرمعیار و معیارها اهمیت تعیین برای

 تقسـیم از کـه است )IR( ناسازگاری ضریب نام به ضریبی محاسبه است، گرفته نظر در ها قضاوت
 ضـریب ایـن چنانچـه .شـود مـی حاصل )R.I( بودن تصادفی شاخص به )I.I( ناسازگاری شاخص
 بایـدها  قضاوت در گرنه و است، قبول موردها  قضاوت در سازگاری باشد، ١/٠ مساوی یا تر کوچک
   است: زیر صورت به ناسازگاری شاخص شود. نظر تجدید

max n
I.I.

n

 


1  

  پژوهشهای  یافته .۶

 و معیارها وزن زوجی، مقایساتهای  ماتریس ورود و Expert Choice برنامه در مدل ساخت از پس
 نیـز ٢ جـدول در طورکـه همان است. شده داده نشان ادامه در کهدست آمد  بهای  گونه به هازیرمعیار
 ٢٩٨/٠ نسـبی وزن بـا مرکـزی بانک های تصمیم در دولتنکردن  مداخله معیار ،شود می مشاهده
 اسـالمی بانکـداری در مقـاومتی اقتصـاد تحقق معیارهای بین در بنابراین ؛دارد را اهمیت بیشترین
 بعـدی اولویـت در ٢٨٣/٠ نسبی وزن با داخلی تولید از حمایت معیار و دارد راتأثیر  بیشترین ایران
 ١/٠ از تـر کوچـک چون که آمددست  به ٠٠١١٧/٠ زوجی های مقایسه در ناسازگاری نرخ دارد. قرار

  است. قبول قابل ها مقایسه این سازگاری است،
  

 ایران اسالمی بانکداری در مقاومتی اقتصاد تحقق اصلی معیارهای بندی اولویت :٢ جدول

  اولویت  وزن اصلیمعیار  ردیف
  ١  ٢٩٨/٠ مرکزیبانکهایتصمیمدردولتنکردندخالت  ١
  ٢  ٢٨٣/٠ داخلیتولیدازحمایت  ٢
  ٣  ٢۶٠/٠ کشوریشبکه بانکیساز سالم  ٣
  ۴  ١۵٩/٠ کشوریشبکه بانکیساز شفاف  ۴
  پژوهش اینهای  یافته مأخذ:
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  اصلی معیارهای از هریک به نسبت هازیرمعیار  نسبی وزن محاسبه .١−۶

 بـه مربوط زیرمعیار شانزده مجموع در خبرگان، نظرات و تحقیق پیشینه از استفاده با پژوهش این در
 بانکـداری در مقـاومتی اقتصـاد تحقـق اصـلی معیارهای بندی تاولوی منظور به اصلی معیار چهار

 از نفـر ۶١ نظـرات از شـده ادغـام زوجـی مقایسـه مقایسـه ماتریس که شد شناسایی ایران اسالمی
  است: آتی جداول صورت به شوندگان پرسش
 شـده  داده نشان کشور بانکی شبکه سازی شفاف معیار هایزیرمعیار بندی اولویت ،٣جدول در
 اسـت، ١/٠ از کمتـر چـون کـه آمـدهبـه دسـت  ٠٠١١٧/٠ زوجـی مقایسـه ناسازگاری نرخ است.

  است. قبول قابل مقایسه و محاسبه این سازگاری
  

  کشور بانکی شبکه سازی شفاف معیار هایزیرمعیار  بندی اولویت :٣ جدول

  یبند اولویت نهایی وزن  نسبیوزن کشوریشبکه بانکیساز شفاف  ردیف
  ١  ٠۵٠/٠  ٣١٢/٠ منابع)یز(تجهبانکعملکرددرشفافیت  ١
  ٢  ٠۴٣/٠  ٢۶٨/٠ بانکیقرادادهایشفافیت  ٢
  ٣  ٠۴٠/٠  ٢۵٠/٠ منابع)یص(تخصبانکعملکرددرشفافیت  ٣
  ۴  ٠٢٧/٠  ١٧/٠ حقوقیوحقیقیمشتریانبهاطالعاتارائهشفافیت  ۴

  پژوهش اینهای  یافته مأخذ:

  
 شـفافیت و منـابع) (تخصـیص بانـک عملکـرد در شفافیت زیرمعیار افزار، نرم نتایج به توجه با

 و اول اولویـت در بنـابراین ؛دارنـد را اهمیت بیشترین ٠۴٣/٠ و ٠۵٠/٠ اوزان با بانکی قراردادهای
 داده نشـان کشـور بانکی شبکه سازی سالم هایزیرمعیاربندی   اولویت ،۴ جدول در دارند. قرار دوم
 است، ١/٠ از کمتر چون که آمدهبه دست  ٠٠١٧/٠ زوجی های مقایسه ناسازگاری نرخ است. شده

  است. قبول قابل نیز ها مقایسه این سازگاری
  

  کشور بانکی شبکه سازی سالم هایزیرمعیار  بندی اولویت :۴ جدول

  یبند اولویت  نهایی وزن  نسبیوزن کشوریشبکه بانکیساز سالم  ردیف

  ١  ٠٨٣/٠  ٣٢٠/٠ مشتریاناعتبارسنجینظاماستقرار  ١
  ٢  ٠٧٠/٠  ٢۶٧/٠ کشوربانکیشبکهدرمالیفسادبودنپایین  ٢
  ٣  ٠۵۵/٠  ٢١٢/٠ بانکیمنابععادالنهتوزیع  ٣
  ۴  ٠۵٢/٠  ٢/٠ کشوربانکینظامدرمعوقمطالباتبودنپایین  ۴

  پژوهش اینهای  یافته مأخذ:
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 کشور، بانکی شبکه در فساد بودن پایین ،سنجی اعتبار نظام استقرارهای  زیرمعیار نتایجبراساس 
 اول رتبـه در ترتیب به کشور بانکی نظام در معوق مطالبات بودن پایین و بانکی منابع عادالنه توزیع

 ١/٠ از کمتـر کـه اسـت ٠٠٠۶٧/٠ شده، انجام محاسبات ناسازگاری نرخ اند. گرفته قرار چهارم تا
  کرد. اعتماد ها مقایسه این به توان می بنابراین .باشد می

   است. شده داده نشان داخلی تولید از حمایت هایزیرمعیاربندی  اولویت نتایج ۵ جدول در
  

  داخلی تولید از حمایت هایزیرمعیار  بندی اولویت :۵ جدول

 وزن  داخلی تولید از حمایت  ردیف
  نسبی

 وزن
  نهایی

اولویت
  یبند 

  ١  ٠٨۵/٠  ٢۵۶/٠  )صادرات و تولید(خدمات،  بنیان دانش یها طرح از حمایت  ١
  ٢  ٠٧۴/٠  ٢۶٢/٠  داخلیتولیدکنندگانتشویقمنظوربهبانکیکالنتسهیالتهدایت  ٢
  ٣  ٠٨٣/٠  ٢۵۶/٠ صادراتیصنایعازحمایت  ٣
  ۴  ٠۵٢/٠  ٣٠٠/٠ یو خوداشتغالینیکارآفریهاطرحازحمایت  ۴

  پژوهش اینهای  یافته مأخذ:

  
 بـانکی کـالن تسهیالت هدایت بنیان، دانش های طرح از حمایت زیرمعیارهای نتایج،براساس 

 هـای طـرح از حمایـت و صـادراتی، صـنایع از حمایـت داخلـی، تولیدکننـدگان تشـویق منظور به
 محاسـبات ناسازگاری نرخ دارند. قرار چهارم تا اولهای  رتبه در ترتیب به خوداشتغالی و کارآفرینی

   کرد. اعتماد ها مقایسه این به توان می ،بنابراین است. ١/٠ از کمتر که است ٠٠۵٣٢/٠ شده، انجام
 بانـک های تصـمیم در دولـت نکـردن مداخلـه هـایزیرمعیاربندی  اولویت نتایج ۶ جدول در
  است. شده گزارش مرکزی
  

  مرکزی بانک های تصمیم در دولت نکردن مداخله هایزیرمعیار  بندی اولویت: ۶جدول
  اولویت  نهایی وزن  نسبی وزن مرکزیبانکهایتصمیمدردولتنکردنمداخله  ردیف

  ١  ٠٩٩/٠  ٢۵٣/٠ کشوربانکیشبکهدرالمللیبینارتباطاتاثربخشی  ١
  ٢  ٠٧۶/٠  ٢۵۶/٠ تورمکنترلهدفبامرکزیبانکتوسطنقدینگیحجممدیریت  ٢
  ٣  ٠٧۵/٠  ٣٣٣/٠ دولتبودجهکسریتأمینبهمرکزیبانکنداشتنالزام  ٣
  ۴  ٠۴٧/٠  ١۵٧/٠ ارزیهاینوسانصحیحمدیریت  ۴

  پژوهش اینهای  یافته مأخذ:

  
 کشـور، بـانکی شـبکه در المللـی بـین ارتباطـات اثربخشـی زیرمعیارهـای نتـایج این براساس

 بـه مرکـزی بانـک نداشـتن الـزام تورم، کنترل هدف با مرکزی بانک توسط نقدینگی حجم مدیریت
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 چهـارم تا اولهای  رتبه در ترتیب به ارزی های نوسان صحیح مدیریت و دولت بودجه کسریتأمین 
 باشد؛ می ١/٠ از کمتر که است ٠٠۶۶١/٠ شده، انجام محاسبات ناسازگاری نرخ است. گرفته قرار

  کرد. اعتماد ها مقایسه این به توان می بنابراین
  

  نتایج تحلیل .٧

افـزار  و با اسـتفاده از نـرم یرانا یدر بانکدار یتحقق اقتصاد مقاومت یرمعیارهایتمام ز یبند یتدر اولو
Expert Choiceیـانبن دانش یعاز صنا یتکشور و حما یدر شبکه بانک یالملل ینارتباطات ب ی، اثربخش 

و  یانمشـتر یو استقرار نظام اعتبارسـنج یتاولو یندر باالتر ٠٨۵/٠و  ٠٩٩/٠ ییبا وزن نها یببه ترت
 یبعـد یهـا یـتدر اولو ٠٧۶/٠و  ٠٨٣/٠ ییبا هدف کنترل تورم با وزن نها ینگیحجم نقد یریتمد

خود در رابطه با تحقـق  یریگ یممتوانند با تص یها م بانک یرانمد یج،نتا یناز ا یریگ قرار گرفتند. با بهره
 یرا مدنظر قرار دهنـد تـا بتواننـد در راسـتا یارهامع یتو اهم یتدر شعب خود، اولو یاقتصاد مقاومت

 یرمعیارهـایتمـام ز یبنـد یـت، اولو٧واقع شوند. جـدول  یددر بانک خود مف یتحقق اقتصاد مقاومت
  دهد. یرا نشان م یرانا یاسالم یدر بانکدار یتحقق اقتصاد مقاومت

 
  ایران اسالمی بانکداری در مقاومتی اقتصاد تحقق هایزیرمعیار  تمام بندی اولویت :٧ جدول

  رتبه  نهایی وزن  اولیه وزن زیرمعیارها
  ١  ٠٩٩/٠  ٢۵٣/٠ کشوربانکیشبکهدرالمللیبینارتباطاتاثربخشی

  ٢  ٠٨۵/٠  ٢۵۶/٠ یانبندانشیهاطرحازحمایت
  ٣  ٠٨٣/٠  ٣٢٠/٠ یانمشتریسنجاعتبارنظاماستقرار

  ۴  ٠٧۶/٠  ٢۵۶/٠ تورمکنترلهدفبامرکزیبانکتوسطنقدینگیحجم مدیریت
  ۵  ٠٧۵/٠  ٣٣٣/٠ دولتبودجهکسریتأمینبهمرکزیبانکنداشتن الزام
  ۶  ٠٧۴/٠  ٢۶٢/٠ داخلیتولیدکنندگانتشویقمنظوربهبانکیکالنتسهیالت هدایت

  ٧  ٠٧٣/٠  ٣٠٠/٠ صادراتیصنایعازحمایت
  ٨  ٠٧٠/٠  ۶٧٧/٠ کشوربانکیشبکهدرمالیفسادبودنپایین

  ٩  ٠۵۵/٠  ٢١٢/٠ بانکیمنابععادالنهتوزیع
  ١٠  ٠٧۴/٠  ٢۶٢/٠ داخلیتولیدکنندگانتشویقمنظوربهبانکیکالنتسهیالت هدایت

  ١١  ٠۵٢/٠  ٢٠٠/٠ کشوربانکینظامدرمعوقمطالباتبودنپایین
  ١٢  ٠۵٠/٠  ٣١٢/٠ منابع)یز(تجهبانکعملکرددرشفافیت

  ١٣  ٠۴٧/٠  ١۵٧/٠ یارز یهانوسانصحیحمدیریت
  ١۴  ٠۴٣/٠  ٢۶٨/٠ بانکیقراردادهایشفافیت

  ١۵  ٠۴٠/٠  ٢۵٠/٠ منابع)یص(تخصبانکعملکرددرشفافیت
  ١۶  ٠٢٧/٠  ١٧٠/٠ حقوقیوحقیقیمشتریانبهاطالعاتارائهشفافیت

  پژوهش اینهای  یافته مأخذ:
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  پیشنهادها .٨

  پژوهشهای  یافته راستای در شنهادهایپ .١−٨

 توجـه معیارهـا اولویـت و اهمیت درجه به کشور، بانکی نظام در مقاومتی اقتصاد تحقق در .١
  ؛شود بررسی بیشتری دقت با مقاومتی، اقتصاد تحقق برمؤثر  و مهم ابعاد و شود
 معظـم مقام بیانات مبنای بر مقاومتی اقتصاد تحقق مبنای بر جامع مدلی کشور بانکی نظام .٢
 وهـا  بانـک تمـامی تجربیـات، گـذاری اشـتراک و رویـه وحـدت حفظ برای و کند طراحی رهبری
  ؛کنند استفاده آن از ها مؤسسه
 اصـلی معیارهـای بین در مرکزی بانک های تصمیم در دولتنکردن  مداخله معیار ازآنجاکه .٣
 در امـر ایـن العـاده قفـو اهمیتدهنده  نشان دارد، را اولویت باالترین ٢٩٨/٠ وزن با پژوهش دیگر
  ؛گیرد قرار سازان تصمیم و گیران تصمیم نظر مورداست  شایسته که است تیمقاوم اقتصاد تحقق
 نظام برای مناسبی راهنمای دتوان می زیرمعیارها دیگر و اصلی معیار چهار در پژوهش نتایج .۴
   شود. تکمیل دیگری مطالعات با باید البته که باشد کشور بانکی
  

  های بعدی در راستای پژوهش هایی. پیشنهاد٢−٨

   :شود می پیشنهاد موضوع اهمیت دلیل به
 و مـالی مـدیران جملـه از متخصصـان دیگـر نظـرات از اسـتفاده بـا مشـابهی های پژوهش .١

  ؛شود انجام بانکی خبره حسابرسان
 آنالیز ،گیری تصمیمهای  روش دیگر از استفاده با البته و موضوع این در دیگریهای  پژوهش .٢
   شود. انجامسنجی  اقتصاد و آماری
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