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 چکیده
ای های کلی اقتصاد مقاومتی برمالی متناسب با سیاست تأمینهدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی مطلوب 

ب با مالی متناس تأمینابزارهای مالی اسالمی )صکوک( و کارآيی روش  رابطه نییتباقتصاد ايران از طريق 
جامعه . تاس پیمايشی -اقتصاد مقاومتی از ديدگاه کارشناسان در ايران است. روش تحقیق از نوع توصیفی

برای انجام اين پرسشنامه هستند.  1396اين زمینه در سال  در کارشناسانتحقیق، اين  در آماری مورد مطالعه
 پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. 38۵گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد روش نمونهاز 

برای  اسمیرنوف-از آزمون کولموگروفحاصل گرديد.  93۵/0نیز از ضريب آلفای کرونباخ  پايايی پرسشنامه
 SPSSافزارهای در نرم تأيیدی به منظور آزمون کردن فرضیات از تحلیل عاملی وها آزمون نرمال بودن داده

بین ابزارهای مالی اسالمی )صکوک درصد  9۵که با اطمینان استفاده شده است. نتايج نشان داد  AMOSو 
 ینتأمبا بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه( و کارآمدی روش اوراق غیرانتفاعی، 

 مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی رابطه معناداری وجود دارد.

 مالی، ابزارهای مالی اسالمی )صکوک(. تأمیناقتصاد مقاومتی، واژگان کلیدی: 
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 . مقدمه۱
های ولويتهای مثبت و منفی يکی از ادستیابی به ثبات اقتصادی پايدار و مقاوم ساختن اقتصاد از آثار سوء شوک

ود شثباتی مالی موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی از تحوالت آينده می. بیاستگذاران اقتصادی اصلی سیاست
منفی خواهد گذاشت. از اين رو ثبات مالی از طريق کاهش قابل  تأثیرگذاری و رشد اقتصادی که بر سرمايه

اد مقاومتی ی کلی اقتصهاريزی بلندمدت، کمک بسیاری به تحقق سیاستتوجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه
های اخیر در های مالی در سالتوجه به اثرات زيان بار و افزايش توالی بحران بااز سوی ديگر، . نمايدمی

، هاست. به ويژهدنیا، جلوگیری از اين بحران گذاراناستیساساسی  مسئلهکشورهای با بازارهای نوظهور، 
نادعلی، ) ها را کاهش دهد، از اولويت خاصی برخورداراستبحرانهايی که بتواند احتمال ايجاد شناسايی سیاست

 یهااستیستواند یاست که م یتنها نظام یاقتصاد اسالم، با توجه تعريف اقتصاد مقاومتی، در ضمن .(1394
 (.1394)امیری طهرانی زاده،  را محقق کند یاقتصاد مقاومت

 مالی ظامن تعمیق در مهم عوامل ديگر از مالی نهادهای توانمند بازوی عنوان به مالی نیز منابع تأمین همچنین،
در  رواين از. است شده طراحی متنوعی مالی ابزارهای دنیا در جهت همین به شود؛می کشوری محسوب هر

ازجمله ابزارهای مالی (. 1392عصار، است )علی يافته موضوعیت نوين مالی ابزارهای بررسی اخیر هایسال
افزايش  گذاران در ريسک واست که به دلیل تشويق مشارکت سرمايه مالی اسالمی )صکوک( تأمینابزار نوين، 

 مالی باشد. تأمینها در تری برای بنگاهتر و کم هزينهتواند روش بهینهشفافیت بازار می
ل زمان دارای يک کارگزاران اقتصادی در طوآنچه که در اين تحقیق مورد توجه قرار دارد اين است که دولت و 

بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جريان درآمدی و  لزوماًباشند که ای میجريان درآمدی و يک جريان هزينه
ايجاد،  البه دنبای وجود دارد و الزم است که طی فرآيندی اين شکاف پر شود. به اين چنین فرآيندی که هزينه
 نشان هایبررسگويند. می یمال تأمینرای هر نوع مخارجی است، ای بآوری و افزايش منابع مالی يا سرمايهجمع

مالی  یثباتیبمالی ايران،  تأمینمالی به دلیل مشکالت موجود در نظام  تأمینهای که در زمینه روش دهدیم
ت اقتصاد مقاومتی اقداما یهااستیسکند و برای نیل به اهداف در اقتصاد ايران شکنندگی زيادی ايجاد می

 اصالحی اقتصادی و نهادی در بخش پولی و مالی ضروری است.
ای هبازنگری و تحول در ديدگاه» یاقتصاد مقاومت یهااستیرسد که در جهت تحقق سنظر می به بنابراين

بررسی و شناخت ابزارها  ،مالی تأمین. الزمه رشد و توسعه نظام ای برخوردار استاز اهمیت ويژه «مالی تأمین
. دباشابزارها و نهادهای متداول در بازارهای مالی جهان می ناختو نهادهای فعلی بازار مالی کشور و همچنین ش

ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( و کارآمدی روش  رتباطاز انجام اين پژوهش بررسی و تحلیل ااصلی هدف لذا، 
بین  یرد: آياگاصلی مورد ارزيابی قرار می سؤالبدين منظور اين است.  مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی تأمین

مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی رابطه معناداری وجود  تأمینابزارهای مالی اسالمی )صکوک( و کارآمدی روش 
 ؟دارد

 تأمینجهت  یتفاعانریغ یمال یابزارها :شوندیم میگروه عمده تقس چهاربه  یاوراق بهادار اسالمدر اين تحقیق، 
 یلما یابزارها، زيگرسکير گذارانهيسرما یبرا نیبا سود مع یانتفاع یمال یابزارها رخواهانه،یاهداف خ یمال

 و اوراق مشتقه. ريپذسکير گذارانهيسرما یبرا یبا سود انتظار یانتفاع



 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲
 رواين از. دندار دقیقی معادل اقتصاد علم متعارف ادبیات در «مقاومتی اقتصاد»تعريف اقتصاد مقاومتی: عنوان 

 ادبیات در نوين اصطالحی و بوده کشور ايرانی اسالمی فرهنگ برخواسته از واژه اين نمود اذعان توانمی
 ،1تصادیاق ضدشکنندگی همچون اصطالحاتی يابیم کهدرمی منابع در کنکاش با. آيدمی شمار به اقتصادی
 و بازدارنده اقتصاد ،4کالن اقتصاد ، ثبات3اقتصاد در متقابل پیوستگی و استحکام ،2اقتصادی تداومو  پايداری

 8باثبات وضعیت با اقتصاد ،7در اقتصاد ايستايی وضعیت ،6نهادها و اقتصادها بودن مقاوم ،۵اقتصادی بازدارندگی
 الحاصط نزديکترين ظاهر به اما باشد؛می قرابت دارای «مقاومتی اقتصاد»مفهوم  با 9اقتصاد در شکنی تحريم و

 از اقتصادی هایسیاست که به معنای ايجاد چتر حمايتی توسط 10حمايتی مقاومتی، اقتصاد اقتصاد مفهوم به
 .(1394کارآفرينی است )خوانساری و قلیچ،  و تولید بخش يا و انرژی تأمین بخش همچون خاص موضع يک

قام ها از سوی مای جديد است که در پی افزايش تحريماقتصاد مقاومتی واژهمفهوم اقتصاد مقاومتی در ايران: 
اساس ديدگاه ايشان مقاومت نسبت به فشارها  معظم رهبری ارائه شده است. در واقع هدف اقتصاد مقاومتی بر

(. 139۵، )پیغامی و همکارانها، کاهش وابستگی، تأکید بر تولید ملی و تبديل تهديد به فرصت است و تهديد
سالمی و های اآيد اقتصاد مقاومتی، يک مفهوم گسترده با ريشهکه از بیانات رهبر معظم انقالب برمی گونهآن

بومی است که با مفاهیم بنیادين اقتصاد اسالمی گره خورده است. اقتصاد مقاومتی يک الگوی اقتصادی بومی 
سالمی است که ضمن داشتن روند رو به رشد، در مقابل ترفندهای دشمنان و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و ا

پذيری برخوردار است. اقتصاد مقاومتی، تاکتیکی موقت و زودگذر برای شرايط فعلی اقتصاد از کمترين آسیب
ادی و های اقتصشود اقتصاد، در مقابل تکانهنیست، بلکه يک راهبرد بلندمدت و دائمی است که باعث می

 (.1394اقتصادی مقاوم شود )خوانساری و قلیچ، غیر

 از یبیترک يا آن از الگو چهار و نمود تعريف چهار گونه توانمی را مقاومتی الگوهای اقتصاد مقاومتی: اقتصاد
 .کرد پیگیری ملی هايیعنوان پروژه به کشور در را آنها یهمه

حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهايی که از تجربه و توان  یهامدلاقتصاد موازی: اين الگو در 
داره و ا یارذگ استیسهای چنداليه حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و اين کشورها از نظام

مردم  یهاسازمانتوانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، عنوان مثال میامور عمومی برخوردارند. به

                                                           
1 - Economic anti-fragility 
2 - Sustainable & persistent economy 
3 - Economy solidarity 
4 - Macroeconomic stability 
5 - Economic deterrence 
6 - Robustness of institutions & economies 
7 - Stationary in economics 
8 - Steady state economy 
9 - Sanctions busting 
10 - protectionism 



 
 

 یتیو امندفاعی  در عرصهبهداشت و سالمت يا حتی  در عرصههای خصوصی خیريه و بنگاهنهاد، 
 يافته غربی نام ببريم.کشورهای توسعه

، «سازیمقاوم»اقتصاد ترمیمی: تعريف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی 
 ؛فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی استساختارها و نهادهای « ترمیم»و « گیریخلل»، «يیزابیآس»

 یسازقاومميعنی ترمیم و  مسئلههای ساختاری ديوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. اين يعنی بايد ترک
ساختارهای اجرايی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن 

 نیست.

ازی سشود که به مقاومزيرساخت ديگری از اقتصاد مقاومتی محسوب میاقتصاد دفاعی: اقتصاد دفاعی 
. در اين تعريف سیستم به دنبال ابزارها و کنداقتصادی کشور علیه هجمه دشمن کمک می یهایاستراتژ

 های نوين در راستای تدوين و اجرای استراتژی مقاومتی است.شیوه

لبی و مدت سساساً اقتصاد مقاومتی يک رويکرد کوتاهاقتصاد الگو: چهارمین تعريف نیز اين است که ا
دت ماقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ برخالف سه تعريف قبلی که اقتصاد مقاومتی را يا پدافندی يا کوتاه

اندازی کالن به اقتصاد جمهوری اسالمی ايران دارد و يک اقدام بلندمدت دانستند، اين رويکرد چشممی
پذيری و ريسکمقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرينی و  . در اينشودرا شامل می
شود و رويکردی دورانديشانه دارد که عالوه بر در نظرگرفتن اقتصاد اسالمی که پايه و ساختار نوآوری می

اصلی اقتصاد کشور ماست، به بعد اسالمی ايرانی و بومی بودن آن نیز توجه مطلوب دارد )مشايخ و 
 (.1393کاران، هم

دربارة  عملی يا و نظری پیشینه يا و مکتوب و مدون تجربه يا نظريه تاکنون آمده، عمل به تحقیقات طبق
 در. باشدمزبور می ابعاد و تعاريف شدن روشن حد در شده انجام مطالعات همة. ندارد وجود مقاومتی اقتصاد
 و ابتکار هب نیاز گیرد،قرار می مضاعفی فشار تحت هاتحريم گسترش به توجه با روز هر که ما اقتصاد نتیجه،
 و اخیر سال چند طی حال، اين (. با1392 ديگران، و مرزبان) دارد جديد هایسازیمدل و زمینه اين در نوآوری

 نقش آن تحقق در که عواملی و باب اين در کشور، مطالعاتی اقتصادی فضای در مقاومتی اقتصاد شدن مطرح با
 همسويی ( نشان دادند که1396) به طور مثال در داخل کشور؛ يارمحمدی و همکاران. است شده انجام دارند،

زانلو توکلی و اي .دهدمی اختصاص خود به را اهمیت میزان بیشترين اقتصادی عدالت با مالی تأمین ابزارهای
 اقتصاد رفتاری و ساختاری هایپذيریآسیب کاهش موجب مقاومتی اقتصاد الگوی ( نیز بیان کردند که139۵)

ای به اين نتیجه رسیدند (، در مقاله1394شود. خوانساری و قلیچ )می دينی غیرت و ملی عزت تقويت و ايران
 نيترز مهما معوق مطالبات سطح بودنپايین اعتبارسنجی و نظام استقرار بانکی، نظام سالمت و که شفافیت

 پايداری و ( نیز بیان کرد که ثبات1394مقاومتی است. نادعلی ) اقتصاد کلی هایسیاست تحقق مؤثر بر عوامل
 صورت به یمال ثبات ايران اقتصاد در تا دارد ضرورت بنابراين است، مقاومتی اقتصاد هایستون از يکی اقتصاد
 ارزی دوسويه اقبیان کردند که اور (1392) بهاروندی و ابوالحسنی هستیانی .شود پايش و محاسبه مرتب



 

ابراهیمی  .دهد پوشش شرعی مقررات لحاظ با را بانکی نظام کشور و اقتصاد پیشروی ارزی هایريسک تواندمی
 قتصادیا رشد متوسط سطح به را تغییری مقاومتی هر رويکرد بر مبتنی معتقدند که اقتصاد (1391) زيرک و

 رب نتیجه گرفتند که با اعمال تغییراتی در صکوک، عالوه( نیز 1391بیدگلی ) اسالمی فر وگرداند. رحیمیبرمی
نمايند.  مالی تأمین ايران سرمايه بازار طريق توانند ازمی متوسط یهاشرکت مالی، تأمین هایهزينه کاهش

 ترلکن و ريسک مديريت جهت مناسب ابزاری تواندمی ( دريافتند که صکوک1391لشکری و بهزاد ارجمندی )
( نیز در کتاب بازار سرمايه اسالمی به معرفی مبانی فقهی و اعتقادی ابزارهای 1391موسويان )باشد.  نقدينگی

مالی در  تأمینهای موجود ( در مقاله خود روش1390مالی اسالمی )صکوک( پرداخته است. پلیمی و ابراهیم )
 أمینته روند فعلی و ناکارآمد مالی را در صورت ادام تأمیناقتصاد را برشمرده و مواجهه با چالش جدی در زمینه 

( با معرفی نظام بانکداری اسالمی و مقايسه آن با 1390گیرند. رئیسی دهکردی )مالی در کشور نتیجه می
ه نظام گیرد ککند و نتیجه میبانکداری متعارف، وضعیت اين دو نظام را در مواجهه با بحران مالی مقايسه می

تری در مواجهه با بحران داشته است و الزم است متعارف عملکرد مناسببانکداری اسالمی نسبت به بانکداری 
 استراتژی يک به عنوان صکوک اوراق ( نیز انتشار1390از پتانسیل بانکداری اسالمی استفاده شود. مزينی )

 سیستمکند که ( بیان می2014) 1کنند. در خارج از کشور؛ مژيتیا و باسمی توصیه داً يشد بلندمدت مالی تأمین
 ( بیان2016) 2بود. تراد و همکاران خواهد بخشرضايت هند های مالیزيرساخت توسعه اسالمی برای مالی
 ایهاعتباری بانک ريسک کاهش و ثبات و سودآوری افزايش اصلی عامل سرمايه و بانک اندازه که کنندمی

 از یجديد نسل ايجاد به منجر تواندمی محصول توسعه کند که فرآيند( بیان می201۵) 3عباس .اسالمی است
 شود. اسالمی مالی ابزارهای

ل مالی به دلی تأمینهای با توجه تحقیقات انجام شده در زمینه روش دهد کهبندی پیشینه نشان میجمع
ند و کثباتی مالی در اقتصاد ايران شکنندگی زيادی ايجاد میمالی ايران، بی تأمینمشکالت موجود در نظام 

اقتصاد مقاومتی اقدامات اصالحی اقتصادی و نهادی در بخش پولی و مالی  یهااستیسبرای نیل به اهداف 
 ضروری است.

 ها و الگوی مفهومی. توسعه فرضیه۳
متناسب  مالی تأمینابزارهای مالی اسالمی )صکوک( و کارآمدی روش  رتباطبررسی و تحلیل ااين تحقیق جهت 

 ارائه تحقیق را هایفرضیه و مطالعه مفهومی مدل از کلی نمای (1با اقتصاد مقاومتی است. نمودار شماره )
 دهد.می

 

                                                           
1 - Majeethia & Bose 
2 - Trad et al. 
3 - ABBAS 



 
 

 

 

                

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 آنها یهامؤلفهروابط متغیرها با توجه به ( 1نمودار شماره )

-دغدغه نيرتمهم از يکی مناسب، و ارزان مالی منابع به دستیابی مالی: امروزه تأمین برای نوين ابزاری صکوک

 نتأمی منبع به عنوان هاآن انتخاب و مالی ابزار انواع شناخت. است گذاران اقتصادیسیاست و مديران های
 مختلف کارهایراه از استفاده وجوه، تأمین در فرايند (.1392 همکاران، و است )نیکومرام مهم بسیار مالی،

-جذاب و ترينمناسب از يکی شک، صکوک (. بدون1392 همکاران، و رودپشتی دارد )رهنمای زيادی اهمیت

 است شده باعث آيد کهمی شمار به اخیر دهه سه در مالی اسالمی و اقتصاد انديشمندان هایترين نوآوری
با  و افتهي تجاری و کاربردی رويکرد نظری داشت، جنبه بیشتر اين از پیش که مالی اسالمی و اقتصاد مباحث

 تبديل با فرايند (. صکوک1391 )صمیمی، شود رو روبه و غیرمسلمان مسلمان گذارانسرمايه چشمگیر استقبال
و  مالی أمینت برای مناسبی ابزار تواندکند و میمی شايانی کمک سرمايه توسعه بازار به بهادار، اوراق به دارايی

ابزارهای مالی اسالمی 
 )صکوک(

 

کارآمدی روش تامین مالی 
 متناسب با اقتصاد مقاومتی

 صکوک غیرانتفاعی
 اوراق قرض الحسنه -
 اوراق وقفی -

 اوراق با بازدهی ثابت و معین
 اوراق مرابحه -
 اوراق اجاره -
 اوراق استصناع -
 اوراق سلف -
 اوراق منفعت -
 اوراق جعاله -

 

 

 اوراق با بازدهی انتظاری
 اوراق مشارکت -
 اوراق مضاربه -
 اوراق مزارعه -
 اوراق مساقات -

 اوراق مشتقه



 

 و همکاران، )محمدیاسالمی باشد  کشورهای به ويژه و کشورها در همه هادارايی کردن بهادار اوراق به تبديل
139۵.) 
 بزارا تواندصکوک می اوراق اسالمی کشورهای ويژه به کشورها تمام صکوک(: در) اسالمی مالی ابزارهای انواع

 از استفاده (. با1386 موسويان،)باشد  هادارايی نمودن بهادار اوراق به تبديل و مالی تأمین فرايند برای مناسبی
 فعالیت نوع هر توانمی اجاره و استصناع سلم، مرابحه، مضاربه، مشارکت، مانند اسالمی های گوناگونروش
 نهادهای حسابرسی و حسابداری (. سازمان1396لنگرود، صديقی و علویاهللداد )نجات مالی پوشش را بازار
 انتفاعی مالی ( ابزارهای2انتفاعی،  غیر صکوک( 1( انواع صکوک را در چهار گروه AAOIF) 1اسالمی مالی

مشتقه معرفی نموده  مالی ( ابزار4انتظاری،  سود هاینرخ با انتفاعی مالی ( ابزارهای3معین،  سود هاینرخ با
 المیاس ابزارهای مالی اين از برخی نیز ايران اسالمی جمهوری بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی است. کمیته

 (.139۵است )توحیدی،  نموده تأيید را ابزارها اين شرعی صحت و داده قرار بررسی مورد را نوين
(، 1391(، لشکری و بهزادارجمندی )2016(، تراد و همکاران )2014اين، در تحقیقات مژيتیا و باس ) بر عالوه

(، 1396(، يارمحمدی و همکاران )1390(، رئیسی دهکردی )1390(، مزينی )1391بیدگلی )اسالمی فر ورحیمی
 کارآمدی نظام مالی در اقتصاد مقاومتی بیان شده است.صکوک، ابزار به نوعی 

 شده است: مطرح زير هایفرض با توجه به موارد بیان شده،
ی مالی متناسب با اقتصاد مقاومت تأمینفرضیه اصلی: بین ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( و کارآمدی روش 

 رابطه معناداری وجود دارد.
 های فرعی:فرضیه

ه مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی رابط تأمینبین استفاده از صکوک غیرانتفاعی و کارآمدی روش  -
 معناداری وجود دارد.

متی مالی متناسب با اقتصاد مقاو تأمینبا بازدهی ثابت و معین و کارآمدی روش اوراق  بین استفاده از -
 رابطه معناداری وجود دارد.

مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی  تأمینبین استفاده از اوراق با بازدهی انتظاری و کارآمدی روش  -
 رابطه معناداری وجود دارد.

مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی رابطه معناداری  تأمینبین استفاده از اوراق مشتقه و کارآمدی روش  -
 وجود دارد.

 شناسی پژوهش. روش۴
 پیمايشی -توصیفی نوع و از توصیفی روش برحسب بندیطبقه لحاظ از و کاربردی هدف، از نظر حاضر تحقیق
هستند. تعداد جامعه آماری  1396مربوطه در سال  کارشناسانتحقیق، اين  در جامعه آماری مورد مطالعهاست. 
برای انجام اين پرسشنامه از روش نهايت درنظر گرفته شد و غیرقابل شمارش و نامحدود بودن، بی لیبه دل
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 پرسشنامه توسط اين گروه تکمیل شده و نتايج تحلیل شد. 38۵و تعداد گیری تصادفی ساده استفاده شد نمونه
 کلی بخش دو شامل ایپرسشنامه اصلی تحقیق، بوده و ابزار ای و میدانیکتابخانه اطالعات، آوریجمع شیوه
که  است سؤال 13 از نظر متشکل مورد متغیرهای به مربوط سؤاالت ديگری و شناختی جمعیت سؤاالت يکی

-مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی را می تأمینارتباط بین ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( و کارآمدی روش 

در اين ن، همچنی استفاده شده است.« اعتبار محتوا»برای تعیین روايی صوری و محتوايی پرسشنامه از  .سنجد
از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان انسجام درونی پرسشنامه را  پايايیپژوهش به منظور تعیین 

اين  .( خالصه شده است1مذکور در جدول ) پرسشنامهباخ نبا روش آلفای کرو پايايیمیزان  کند.گیری میاندازه
 .اعتماد و پايايی بسیار خوبی برخوردار استمورد استفاده از قابلیت  دهنده آن است که پرسشنامهر نشانديمقا

 ( آماره آلفای کرونباخ1شماره ) جدول
 آلفای کرونباخ پرسشنامه

 93۵/0 نمونه 38۵

 های پژوهشها و یافته. تجزیه و تحلیل داده۵
 هایاخصش در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و همچنین با محاسبهها، در تجزيه و تحلیل داده

ات منظور آزمون کردن فرضیها پرداخته شده است. در بخش استنباطی بهبه توصیف داده پراکندگی و مرکزی
گرفته شده است. ولی پیش فرض اين روش نرمال بهره  AMOSافزار توسط نرم تأيیدیاز تحلیل عاملی 

توسط ها برای آزمون نرمال بودن داده 1اسمیرنوف-در اين پژوهش از آزمون کولموگروف هاست.بودن داده
 استفاده شده است. SPSSافزار نرم

 های جمعیت شناختی نمونه. تجزیه و تحلیل آماری داده۵-۱
شده  پرداخته نمونه توصیف توصیفی در دو بخش زير به آمار از استفاده با اطالعات و هاداده گردآوری از بعد

 است.

 پاسخ دهندگانهای جمعیت شناختی رسی ويژگیبر -
نفر پاسخ دهنده به  38۵شناختی آنان بررسی شد. از بین منظور آشنايی با پاسخ دهندگان، متغیرهای جمعیتبه

 انددرصد مرد بوده 3/67نفر معادل  2۵9درصد زن و  7/32نفر معادل  126پرسشنامه از نظر وضعیت جنسیت، 
ر دهند. از نظر سن، بیشترين درصد پاسخگويان دتشکیل میرسد بیشتر جامعه مورد نظر را مردان نظر میکه به

ناختی شيعنی اکثريت جامعه در بهترين سن کارايی ازنظر جامعه؛ باشنددرصد می ۵/2۵سال با  ۵0تا  3۵رده سنی 
 3/60نفر و معادل  232قرار دارند. از نظر وضعیت تحصیالت، باالترين فراوانی در قطع تحصیلی دکتری با 

نفر معادل  1۵9يعنی اينکه اکثريت جامعه نمونه در سطح دکتری هستند. از نظر سابقه، ؛ هده شددرصد مشا
اند. شايد اين به دلیل جوان بودن نیروی ال با بیشترين فراوانی در اين بازه بودهس 20تا  ۵ درصد در بازه 3/41

 کار است.

                                                           
1 . Kolmogorov-Smirnov 



 

 های مرکزی، پراکندگیبررسی شاخص -
 نيدر اشوند. های پراکندگی تقسیم میهای مرکزی و شاخصدوگروهِ شاخصها به های توصیف دادهشاخص

 هایهای مرکزی )میانگین(، شاخصمهمترين شاخص بر اساسبخش چگونگی توزيع متغیرهای پژوهش 
ندگی های مرکزی و پراکبنابراين، با توجه به شاخص؛ پراکندگی )انحراف معیار( مورد بررسی قرار گرفته است

میزان متغیرهای تحقیق در بین پاسخ دهندگان در سطح خوب و متوسط مورد توجه بوده  کهت توان گفمی
 است. یشده در نمونه مورد بررس يیاز عوامل شناسا کيدهنده مؤثر بردن هر نشان نيو ااست 

 ها و ارائه استنباطی پژوهش. تجزیه و تحلیل سایر داده۵-۲
 فاسمیرن -کلموگروفمنظور از آزمون معتبر برای همینهاست. پیش فرض آزمون فرضیات نرمال بودن داده

( بوده و 0۵/0داری برای کلیة متغیرها بزرگتر از سطح آزمون )( سطح معنی2شده و با توجه به جدول )استفاده 
 باشد.ها نرمال میتوزيع داده

 اسمیرنوف متغیرهای پژوهش -( آزمون کلموگروف2شماره )جدول 

 حجم نمونه 
 پارامتر توزيع نرمال

داریسطح معنی  
 انحراف معیار میانگین

 699/0 273/1 ۵0/3 385 اوراق قرض الحسنه

 ۵۵2/0 292/1 36/3 385 اوراق وقفی

709/0 068/1 97/2 385 اوراق مرابحه  

694/0 0۵0/1 12/3 385 اوراق اجاره  

203/0 107/1 69/3 385 اوراق استصناع  

304/0 112/1 36/3 385 اوراق سلف  

۵67/0 064/1 28/3 385 اوراق منفعت  

70۵/0 184/1 43/3 385 اوراق جعاله  

06۵/0 12۵/1 68/3 385 اوراق مشارکت  

11۵/0 217/1 64/3 385 اوراق مضاربه  

134/0 229/1 ۵1/3 385 اوراق مزارعه  

8۵3/0 161/1 97/2 385 اوراق مساقات  

200/0 219/1 03/3 385 اوراق مشتقه  

 پارامتريک آماری از آزمونهای پژوهش فرضیات بررسی جهت ها،بنابراين باتوجه به نرمال بودن توزيع داده

 اما قبل از آن،؛ ها استفاده کردجهت تحلیل آزمونتحلیل عاملی مرتبه دوم از توان . لذا، میشد استفاده خواهد
های برازش حاصل از کار توسط شاخصکه اين ها با مدل پیشنهادی اطمینان حاصل گرددبايد از برازش داده

های تناسب مدل در ناحیه مجاز ( مقدار شاخص3پذيرد. با توجه به جدول )آزمون مدل ساختاری صورت می
 باشد.می تأيیدشود که روايی مدل مورد بنابراين چنین نتیجه می؛ قرار گرفته است



 
 

تعريف شدههای برازش مدل مفهومی باز شاخص( 3جدول شماره )   

 آمده به دستمقدار  حد مجاز نام شاخص

(کای دو بر درجه آزادی)
𝜒2

𝑑𝑓
 ۵2/2 3کمتر از  

1GFI )78/0 0.1تا  0.۵بین  )نیکويی برازش 

2RMSEA )01۵/0 08/0کمتر از  )ريشه میانگین مربعات خطای برآورد 

3CFI 933/0 9/0باالتر از  تعديل يافته( –ای )شاخص برازش مقايسه 

زا، روابط خطی بین زا و برونای بودن متغیرهای درونهای فاصلهبرازش مدل مفهومی مفروضه در تحلیل
مدل مفهومی، تحلیل ساختاری صورت گرفته  بر اساسها رعايت شده و سپس ماندهمتغیرها و استقالل باقی

 است.
بر روی هر مسیر که متناظر با فرضیات ( ضريب مسیر بین متغیرهای مدل 2مدل در نمودار )استاندارد  نیتخمدر

که در مدل فوق عالمت  -1و  1پژوهش است، قابل مشاهده است. اين ضريب مسیر استاندارد عددی است بین 
کننده یینهايی که تبها و مؤلفهمثبت آنها نشان از وجود رابطه مثبت بین متغیرهای تحقیق دارد. در میان شاخص

و  صکوک غیرانتفاعی عامل دومالی متناسب با اقتصاد مقاومتی هستند،  ینتأمعامل مکنون کارآمدی روش 
 .ارندد مالی متناسب با اقتصاد تأمینکارآمدی روش  بروز در مؤثرتری نقشاوراق با بازدهی ثابت و معین، 
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2 - Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 مدل با ضرايب استاندارد –( تخمین مدل ساختاری پژوهش 2) نمودار شماره

 

 

 



 
 

 ( گزارش شده است.4مدل ساختاری پژوهش در جدول )نتايج حاصل از ارزيابی 

 ( شاخص نتايج حاصل از ارزيابی برازش مدل ساختاری پژوهش4) شماره جدول

 به از
 آماره تی

 داری()عدد معنی

یمعنسطح 
 یدار

 ضريب مسیر

7۵/16 صکوک غیرانتفاعی مالی تأمینی آمدکار  0.000 92/0  

13/17 ثابت و معیناوراق با بازدهی  مالی تأمینی آمدکار  0.000 92/0  

۵1/9 هاوراق مشتق مالی تأمینی آمدکار  0.000 83/0  

43/14 اوراق با بازده انتظاری مالی تأمینی آمدکار  0.000 90/0  

897/0 0.000 ----- کلیه ابزارهای مالی مالی تأمینی آمدکار  

هستند که اين يعنی تمام ضرايب مسیر در سطح  96/1های تی بزرگتر از عدد (؛ تمام آماره4مطابق با جدول )
 ه:کاند، يعنی اينقرار گرفته تأيیدتوان گفت فرضیات تحقیق مورد درصد معنادارند. لذا می 9۵اطمینان 

نتفاعی، است. بنابراين صکوک غیرا تأيیدمالی و صکوک غیرانتفاعی مورد  تأمینرابطه بین کارآمدی  
فرضیه  تأيیدباشد. )می 92/0کند و میزان اندازه آن برابر گیری میمالی را اندازه تأمینکارآمدی 

 فرعی اول(

با  است. بنابراين اوراق تأيیدمالی و اوراق با بازدهی ثابت و معین مورد  تأمینرابطه بین کارآمدی  
 92/0کند و میزان اندازه آن برابر گیری میمالی را اندازه تأمینبازدهی ثابت و معین، کارآمدی 

 فرضیه فرعی دوم( تأيیدباشد. )یم

ه بنابراين اوراق با بازد؛ است تأيیدمالی و اوراق با بازده انتظاری مورد  تأمینرابطه بین کارآمدی  
 تأيیدباشد. )می 90/0کند و میزان اندازه آن برابر گیری میمالی را اندازه تأمینانتظاری، کارآمدی 
 فرضیه فرعی سوم(

است. بنابراين اوراق مشتقه، کارآمدی  تأيیدمالی و اوراق مشتقه مورد  أمینترابطه بین کارآمدی  
 فرضیه فرعی چهارم( تأيیدباشد. )می 83/0کند و میزان اندازه آن برابر گیری میمالی را اندازه تأمین

مالی،  بنابراين کلیه ابزارهای؛ است تأيیدمالی و کلیه ابزارهای مالی مورد  تأمینرابطه بین کارآمدی  
فرضیه  تأيیدباشد. )می 897/0کند و میزان اندازه آن برابر گیری میمالی را اندازه تأمینکارآمدی 

 اصلی(

 سپیرمنا همبستگی آزمون از سابقه و تحصیالت سنی، جنسیت، یهاگروه در فرضیات بررسی در ادامه، برای
 نتايج ؛ کهدش مشخص فرضیات به پاسخگويی بر متغیرها اين تأثیر آزمون اين از استفاده با است شده استفاده

 .است شده خالصه( ۵) جدول در

  



 

 جنسیت، سنی، تحصیالت و سابقه یهاگروه( بررسی فرضیات در ۵جدول شماره )

 سابقه تحصیالت میزان سن جنسیت 

 
 غیرانتفاعی وکصک

-22/0 ضريب همبستگی  260/0  309/0  230/0  
673/0 معنی داریسطح   0/000* 0/000* 0/000* 

 بازدهی با اوراق

 معین و ثابت

-۵3/0 ضريب همبستگی  114/0  168/0  074/0  
297/0 سطح معنی داری  0/02۵* 0/001* 148/0  

 بازده با اوراق

 انتظاری

-49/0 ضريب همبستگی  143/0  202/0  093/0  
340/0 سطح معنی داری  0/00۵* 0/000* 068/0  

 مشتقه اوراق
8۵/0 ضريب همبستگی  036/0  084/0  008/0  
097/0 سطح معنی داری  476/0  098/0  880/0  

 ( مشخص شده است که:۵با توجه به جدول )
يعنی ؛ است 0۵/0داری پاسخگويی به فرضیه فرعی اول با سن، میزان تحصیالت و سابقه کمتر از سطح معنی

دارد.  أثیریتکه سن، میزان تحصیالت و سابقه پاسخگويان در میانگین پاسخ به عوامل فرضیه فرعی اول اين
که يعنی اين؛ است 0۵/0داری پاسخگويی به فرضیه فرعی دوم با سن و میزان تحصیالت کمتر از سطح معنی

اسخگويی داری پسطح معنی دارد. تأثیریسن و میزان تحصیالت در میانگین پاسخ به عوامل فرضیه فرعی دوم 
که سن و میزان تحصیالت در است. يعنی اين 0۵/0به فرضیه فرعی سوم با سن و میزان تحصیالت کمتر از 

هارم داری پاسخگويی به فرضیه فرعی چدارد. سطح معنی تأثیریمیانگین پاسخ به عوامل فرضیه فرعی سوم 
که جنسیت، سن، میزان تحصیالت و سابقه در میانگین ناست. يعنی اي 0۵/0های شخصیتی بزرگتر از با ويژگی

 ندارد. به عبارت ديگر اين بدان معنا است که: تأثیریپاسخ به عوامل فرضیه فرعی چهارم 

 بر پاسخگويی افراد ندارد. یریتأثجنسیت هیچ  -

با  انتظاری بازده با اوراق، معین و ثابت بازدهی با اوراق ،غیرانتفاعیک وبا افزايش سن، ارتباط صک -
 شود.می تأيیدمالی متناسب با اقتصاد مقاومتی، بیشتر  تأمینکارآمدی روش 

 با اوراق، معین و ثابتهی بازد با اوراق، غیرانتفاعیک وهر چه تحصیالت باالتر باشد، ارتباط صک -

 شود.می تأيیدمالی متناسب با اقتصاد مقاومتی، بیشتر  تأمینبا کارآمدی روش  انتظاری بازده

ا اقتصاد مالی متناسب ب تأمینبا کارآمدی روش  غیرانتفاعیک ورچه تجربه باالتر باشد، ارتباط صکه -
 شود.می تأيیدمقاومتی، بیشتر 

 گیری و پیشنهادها. نتیجه۶
با  مالی متناسب تأمیننتايج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( در ارتباط با کارآيی روش 

یمکه با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسالمی )صکوک(  دهدیماقتصاد مقاومتی اشاره دارد و نشان 
دارد برآرود ضرايب استان بر اساسمالی را بهبود بخشید. همچنین  تأمیناز آنها استفاده کرده و کارآيی  توان
مقاومتی  مالی متناسب با اقتصاد تأمیناع صکوک و کارآيی روش میزان ارتباط انو کهنتیجه گرفت  توانیممدل 



 
 

( از کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ايران یهااستیسمالی متناسب با  تأمین)يا به عبارتی الگوی مطلوب 
 ديدگاه پاسخگويان به ترتیب اولويت عبارتند از:

 (92/0صکوک غیرانتفاعی ) .1

 (92/0اوراق با بازدهی ثابت و معین ) .2

 (90/0اوراق با بازدهی انتظاری ) .3

 (83/0اوراق مشتقه ) .4

ی متناسب با مال تأمینبنابراين، مسئوالن بايد به نقش ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( بر میزان کارايی روش 
 .افزايش آن بکوشند در جهتاقتصاد مقاومتی )به ترتیب اولويت( توجه کرده و 

 توان استدالل کرد که:ندارد مدل میهمچنین با توجه به برآرود ضرايب استا

 الحسنه و اوراق وقفیهای اوراق قرضعامل از متأثر بیبه ترت صکوک غیرانتفاعی موجود وضعیت 
 است.

های اوراق جعاله، اوراق عامل از متأثر بیبه ترت اوراق با بازدهی ثابت و معین موجود وضعیت 
 اوراق مرابحه است. استصناع، اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق سلف و

های اوراق مضاربه، اوراق مشارکت، عامل از متأثر بیبه ترت اوراق با بازدهی انتظاری موجود وضعیت 
 اوراق مزارعه و اوراق مساقات است.

؛ تراد و همکاران، 2014 آمده از اين تحقیق با اکثر تحقیقات پیشین )مژيتیا و باس،به طور کلی نتايج به دست
؛ رئیسی دهکردی، 1390؛ مزينی، 1391بیدگلی،  اسالمی فر و؛ رحیمی1391و بهزاد ارجمندی، ؛ لشکری 2016
( که معتقد 201۵اما با نتايج تحقیق )عباس، ؛ ( به نوعی همخوانی دارد1396؛ يارمحمدی و همکاران، 1390

 اکنونت و است آنها متعارف همتايان از تقلید صرفاً اسالمی، مالی ابزار که است اين بازار در کلی است ادراک
بنابراين اشد. بهمسو نمی است، گذاشته ناکام را مالی صنعت در شريعت قوانین اجرای از ناشی اقتصادی راتیتأث

ب با مالی متناس تأمینتوان نتیجه گرفت که؛ استفاده از ابزارهای مالی اسالمی )صکوک(، کارآمدی روش می
 بخشد.اقتصاد مقاومتی را بهبود می

 شود:با توجه به نتايج تحلیل، پیشنهادهای کاربردی ذيل ارائه می

شود مسئوالن به نقش ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( بر فرضیه اصلی، توصیه می تأيیدبا  -
مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی )به ترتیب اولويت( توجه کنند. چرا  تأمینمیزان کارايی روش 

 آمدیبر میزان کارتوان میه از ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( که با پرداختن به بهبود استفاد
ندکاران اگذاشت، بنابراين بهتر است دست تأثیر مقاومتی اقتصاد با متناسب مالی تأمین روش

 ريزی به اين ابزارها توجه داشته باشد.جهت برنامه

ه ابزار سديد که  توانمقدار ضريب مسیر در مدل با ضرايب استاندارد می طور با توجه بههمین -
مالی اسالمی تحت عنوان: صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین و اوراق با بازدهی 

 مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی تأمینمیزان کارآمدی روش بیشترين ارتباط را با  انتظاری



 

های ستفاده از اين ابزارريزی خود جهت اشود که مسئوالن در برنامهدارند. بنابراين پیشنهاد می
 مالی اسالمی به اولويت مورد نظر، توجه بیشتری کنند.

توان نتیجه گرفت که هرچه افراد سن، تحصیالت و شناختی، میدر بحث جمعیت طورنیهم -
 أمینتک( و کارآمدی روش وتجربه بیشتری داشته باشند، ارتباط ابزارهای مالی اسالمی )صک

اده از کنند. بنابراين جهت موفقیت استفمی تأيیدرا بیشتر  ومتیمالی متناسب با اقتصاد مقا
 های مسئوالن توجه خاص شود.ابزارهای مالی اسالمی )صکوک(، بايد به اين ويژگی

 یگريهر بخش د اي) یریگمراکز سنجش و اندازه قياز طر سازمان که شودیم شنهادیپدر انتها  -
 روش میزان کارآمدی یادوره صورتبه را دارد( یافهیوظ نیچن یرسمریو غ یرسم طوربهکه 

و ابزارهای مالی اسالمی )صکوک( مورد استفاده را  مقاومتی اقتصاد با متناسب مالی تأمین
 ه،حاصلشد شناخت بر اساس توانندیم اين، مسئوالن. بنابرقرار دهد یریگمورد سنجش و اندازه

 کنند. لنباد را مناسب صالحیا یهامگا
 توان پیشنهاد داد که؛آتی می یهاپژوهشهمچنین، در 

اومتی های کلی اقتصاد مقگذاران و مسئوالن اجرايی سیاستاز ديدگاه سیاسترابطه بررسی اين  به -
جود و به موضوعتا آشکار شود چه تفاوتی بین نظرات اين دو جامعه آماری نسبت  در ايران پرداخت

 دارد.

 نتأمیگذاران )از منظر سرمايه اين روش تکرار و تحقیق اين در شده معرفی چارچوب از گیریبهره -
 یهاسال در پژوهش اين تکرار يا جامعه آماری اين تحقیق، مالی کنندگان( و مقايسه نتايج آن با

 .شودمی توصیه پژوهش اين نتايج با حاصل نتايج قیاس و آتی
 ژوهشپ درونی اعتبار اينکه بدون که است مواردی و موضوعات برگیرنده در پژوهش هایدانیم که محدوديتمی
در پژوهش حاضر عبارت  هامحدوديت اين. باشد اثرگذار نتايج پذيریتعمیم بر سازد مواجه جدی خطرات با را

 :از بودند

 افراد در هنگام پاسخ دادن به سؤاالت و تکمیل پرسشنامه. یزگیانگیبمشغله کاری و  

 ه دستبپیمايشی مقطعی انجام گرفته، بنابراين نتايج  صورتبهها با توجه به اينکه گردآوری داده 
آمده با توجه به محدوده زمانی تحقیق و زمان اجرای آن قابل تعمیم است و احتمال دارد در فاصله 

 مدت و بلندمدت نتايج تحقیق تغییر يابد.زمانی کوتاه

ن نتايج دهند. بنابرايتشکیل می، کارشناسان در شهر تهرانبا توجه به اينکه نمونه آماری تحقیق را  
فاوت ديگر مت یجامعه تحقیق به اين جامعه آماری قابل تعمیم است و احتمال دارد نتايج تحقیق در

 باشد.
مندرج در  یهاآرمانکه در راستای تحقق اهداف و  دهندگانپاسخبرخی از  هاشنهادیپدر انتها، نظرات و 

 کردند، به شرح زير ارائه شد:کلی اقتصاد مقاومتی بیان  یهااستیس



 
 

باشند. نکته مهم جايگاه اين ابزارها در ادبیات اقتصاد کارآمدی صکوک اسالمی نسبتاً مشخص می 
 ینتأمتوان اين روش يک کشور است. برای مثال با معرفی و گسترش سازوکارهای متناسب می

تئوری کم نقص بوده و  به عبارت ديگر در دست داشتن ابزارهايی که در؛ مالی را گسترش داد
)ازجمله  های مناسبکارآمدی بااليی دارند کافی نیست. بلکه معرفی اين ابزارها و گسترش زيرساخت

آموزش( هم نکته مهمی است که بايد مورد توجه قرار گیرد و همچنین واقعیات موجود اقتصاد هر 
اقع اثر برخی عوامل نهادی الزم کند کدام ابزار کارايی باالتری خواهد داشت. در وکشوری تعیین می

 است مورد توجه قرار گیرد.

در فضای موجود بدون توجه به حاکمیت بخش واقعی بر بخش اسمی و همچنین صوری بودن اوراق  
کردن بخش واقعی اقتصاد و باعث انحراف  رنگکمبحث از اوراق،  یبازسفتهو دامن زدن به فعالیت 

 زند.منابع به بخش غیرواقعی است و درآمد بادآورده را دامن می

 هاادگاهدکلی زمینه مشارکت و امکان اعتماد به اوراق خیلی فراهم نیست و احقاق حقوق در  صورتبه 
ای مالی اسالمی هپر هزينه و پر زحمت است. همچنین، غفلت از هزينه مبادله نقطه ضعف طراحی

رسد مشکالت ساختاری مهمی وجود دارد که بدون حل آنها خیلی نبايد انتظار است. به نظر می
زيادی از اوراق داشته باشیم. هرچند معرفی اوراق در يک روند تکاملی خود به بهبود اوضاع ساختاری 

 کمک خواهد کرد.
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 راهبردی مالی (. مديريت1392) و شاهورديانی، شادی هاشم نیکومرام، فريدون؛ رودپشتی، رهنمای 
 دوم. چاپ باشی، حکیم انتشارات: ريسک[، تهران مديريت بر ]مبتنی آفرينی( )ارزش



 
 

 ،اجاره، صکوک در کاربرد آن و اسالمی سرمايه بازار اصول: صکوک الگوی (.1391حسین ) صمیمی 
 .136 شماره اقتصاد، هایتازه مجله

 اسالمی، مجله اقتصادی، شماره بانکداری در صکوک اوراق انواع (. بررسی1392عصار، نرگس )علی-

 .21-32تیرماه، صص  و خرداد ،4 و 3 های

 ،با اسالمی سیستم در مالی تأمین هایروش (. بررسی1391محمد و بهزادارجمندی، مريم ) لشکری 
 .33-76، صص 1 شماره .اسالمی یو بانکدار اقتصاد صکوک، نشريه بر تأکید

 ( چشم139۵محمدی، مهدی؛ نوجوان، مهناز و اشرفی، جواد .)و وضعیت مالی نوين ابزار بر اندازی 
 .34-38، صص 139۵ارديبهشت  82 ايران، حسابرس، شماره در آن

 ،شهماي سومین و مقاومتی، بیست اقتصاد مسیر در اقتصادی (. رشد1392ديگران ) و حسین مرزبان 
 ،ا.ا.ج مرکزی بانک تهران، ،(تولید حمايت و اقتصادی ثبات) ارزی و پولی یهااستیسساالنه 

 .صداوسیما المللیبین یهاشيهما بانکی، مرکز و پولی پژوهشکده

 ،زارهایاب کاربرد بر تأکید ايران با اقتصاد در مالی تأمین هایروش ارزيابی (.1390امیرحسین ) مزينی 
 .26 شماره توسعه، راهبرد مجله صنايع معدنی، و معدن بخش در اسالمی مالی

 تحقق در بورس و حسابداران (. نقش1393حمداللهی، رقیه ) ملکسری، رقیه وحقیقی مشايخ، شهناز؛ 
 انشگاهاقتصاد د و مديريت حسابداری، بر رويکردی ملی همايش مقاومتی، دومین اقتصاد یهااستیس

 .1393سال  ماه مرداد 32 شفت، و فومن واحد اسالمی آزاد

 ،و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان ،(1) اسالمی سرمايه بازار .(1391) سیدعباس موسويان 
 .1391 اول، چاپ اسالمی، انديشه

 ،علوم در آن ارزشیابی چگونگی و تحقیق یهاروش(. 137۵نراقی، مريم ) اله و سیف عزت نادری 
 انسانی، تهران، بدر.

 اداقتص بر حاکم مقاومتی اقتصاد فضای در آن پايش ضرورت و مالی ثبات .(1394) نادعلی، محمد 
 .14۵ -168صص  ،71 شماره ،1394 پايیز روند، فصلنامه ايران،

 فراروی مسائل و اسالمی مالی تأمین(. 1396لنگرود، سیدحسین ) صديقی، محمد و علوی اهللنجات 
 Harvard University Forum اسالمی(، مأخذ: اقتصادی هاینظام تعهدات و هاويژگی) آن

on Islamic Finance/ Islamic Finance Challenges and Global 

Opportunity /Cambridge,Mass 
 ،1 جلد مالی، مبانی مديريت (.1392هیبتی، فرشاد ) فريدون و رودپشتی،هاشم؛ رهنمای نیکومرام، 

 ششم. چاپ ترمه، انتشارات: تهران

 ،معیارهای بندیاولويت و (. شناسايی1396غالمرضا ) مقدم،مصباحی آذر و عادل، رضا؛ يارمحمدی 
وهشی پژ -مقاومتی، دوفصلنامه علمی اقتصاد منظر از اسالمی سرمايه بازار در مطلوب مالی تأمین

 .87-116، صص 1396 تابستان و (، بهار18)پیاپی  2اسالمی، سال نهم، شماره  اقتصاد مطالعات
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