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چکیده
ػلی ضغن ٍخَز اضتجبغ ثیي حسبثساضی ٍ هصّت ،ثِ اًساظُ کبفی زض ازثیبت حسبثساضی سٌتی ثِ ایي اضتجبغ تَخِ ًطدسُ اسدت
ثؽَض سٌتی ًقص هصّت زض ضکل گیطی ٍ اخطای ضفتبضّبی اذالقی هبًٌس صساقت ،اهبًت زاضی ٍ ػسالت غیطقبثل اًکبض است
زض خبهؼِ ای کِ چٌیي اضظضْبیی ًْبزیٌِ ضسُ است ،اػتوبز زض اًدبم فؼبلیتْبی تدبضی ٍ اهَض هبلی اظ خبیگبُ ٍاالیی ثطذَضزاض
است ایي پژٍّص ثِ سْن ذَز تالش زاضز تب ًقص هصّت زض تسٍیي ٍ ثکبضگیطی تئَضی حسبثساضی ضا هَضز تَخِ قطاض زّس
ثسیي هٌظَض تالش هی ضَز تب زیسگبُ اػعبی ّیبت ػلوی ًسجت ثِ حسبثساضی اسالهی هَضز هؽبلؼِ ٍ ثطضسدی قدطاض گیدطز
خبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص اػعبی ّیبت ػلوی استبًْبی تْطاىّ ،وساى ،کطهبًطبُ ٍ کطزستبى کِ ثب هفدبّین اسدالهی آضدٌب
ثَزًس ،هی ثبضس ثب استفبزُ اظ خسٍل هَضگبى ً 99فط ثؼٌَاى حدن ًوًَِ اًتربة ضسًس زازُ ّبی هَضز ًیبظ اظ ؼطیق پطسطٌبهِ
خوغ آٍضی ضس زض فطایٌس تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ آظهًَْبی پبیبیی ٍ ًطهبل ثَزى ،آظهَى کبی-اسکَض ،آظهَى یدک ًوًَدِ
ای  ٍ tآظهَى ػالهت غیطپبضاهتطیک استفبزُ ضس ثطای اًدبم ایي آظهًَْدب اظ ًدطم افدعاض  SPSSثْدطُ گطفتدِ ضدس ًتدبیح
پژٍّص ًطبى زاز کِ الف -ثیي اّساف حسبثساضی اسالهی ٍ اّساف حسبثساضی سٌتی (هفیسی تصویوبت) فدط ٍخدَز زاضز
ة -هیعاى اّویت استفبزُ کٌٌسگبى اظ اؼالػبت حسبثساضی زض حسبثساضی اسالهی ٍ حسبثساضی سٌتی ثِ یک هیدعاى ًجدَزُ،
ثؽَضیکِ زض حسبثساضی اسالهی العاهب سْبهساضاى هْوتطیي استفبزُ کٌٌسگبى اؼالػبت حسبثساضی ثحسدبة ًودی آیٌدس ٍ ج-
هی ثبیست زض تْیِ اؼالػبت حسبثساضی ثِ اؼالػبت اختوبػی ٍ هصّجی هحَض تبکیس ٍیژُ ای ضَز
کلمات کلیدی :هصّت ،هفبّین اسالهی ،حسبثساضی ،هفیسی تصویوبت ٍ شیٌفؼبى
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 -1مقدمه
ثِ اػتقبز ( )Wolk and Tearney, 1997ػوسُتطیي زغسغِ زض ظهیٌِ تسٍیي اّساف حسبثساضی تٌَع استفبزُکٌٌسگبى هیثبضس
خَاهغ هرتلف ثِ غیط اظ خبهؼِ سطهبیِزاضی کِ ذبستگبُ اصلی حسبثساضی سٌتی هیثبضس ،زاضای اّساف هتٌَع هیثبضٌس ثطای
هثبل زض یک خبهؼِ سَسیبلیستّ ،سف حسبثساضی هیتَاًس اضائِ ضیَُّبی کٌتطلی هٌبست زض ظهیٌِ پبسرگَ ًوَزى هسیطاى یک
سبظهبى ًسجت ثِ ػولکطز ظیط هدوَػِ ذَز ثبضس ( )Baily, 1998زضًتیدِّ ،وبًٌس اّویت تبهیيکٌٌسگبى سطهبیِ زض یک
خبهؼِ سطهبیِزاضی ،زض ؼطاحی یک سیستن حسبثساضی استبًساضز ثبیس ثِ هسیطاى یک سبظهبى کِ استفبزُکٌٌسگبى اصلی اؼالػبت
تَلیس ضسُ اظ سَی حسبثساضی هحسَة هیگطزًس ،تَخِ ٍیژُای گطزز زلیل ٍخَز سیستنّبی حسبثساضی هرتلف تَسػ
( )Hameed, 2001تجییي گطزیس ثِ اػتقبز ٍی خْبىثیٌیّبی هرتلف هٌدط ثِ سیستنّبی اقتصبزی ٍ زض ًتیدِ سیستنّبی
حسبثساضی هرتلف هیگطزًس
ثِ اػتقبز ( )Baydoun & Willet, 2000اصَل پطتیجبى حسبثساضی سٌتی ػجبضتٌس اظ )2( :ایدبز توبیع ضٍضي ثیي هجبزالت
اقتصبزی ٍ هالحظبت هصّجی )1( ،زض اٍلَیت ثَزى ضظبیت هطتطیبى/افطاز )3( ،لحبؾ ًوَزى حساکثطسبظی سَز ثؼٌَاى ضبذصی اظ
ػولکطز هَفق )9( ،قجَل قبػسُ ثقبی اًست ثؼٌَاى ثْتطیي استطاتژی )9( ٍ ،توطکع ثط ًتبیح فؼبلیتْب ثسٍى تَخِ ثِ اثطات هرطة
آًْب ثط هحیػ ظیست اظ ًظط هحققبى اّویت ایي اصَل ثِ اًساظُ اّویت اػتقبزات یک فطز ٍ یک خبهؼِ هیثبضس
ثْطحبل ،اسالم زاضای خْبىثیٌی ٍ سیستن اػتقبزی هرتص ثِ ذَز هیثبضس اسالم ًِ تٌْب زیي ػجبزی ّط فطز ثَزُ ثلکِ یک
ضیَُ هٌسدن ثطای تطکیت هَاضزی ّوچَى سیبست ،اقتصبز ،فطٌّگ ،هصّت ٍ ،ثالذطُ توبم خٌجِّبی ظًسگی اًسبًی هیثبضس
( ) Ibrahimzadeh Amoli, 2011ایي ثسیي هؼٌی است کِ ثطذالف خَاهغ غیطهسلوبى ،ایدبز ّطگًَِ توبیع ثیي زاًص ٍ
احکبم زیٌی ثطای خبهؼِ هسلوبى هٌبست ًیست ( )Hameed, 2001ثٌبثطایي ،ثِ اػتقبز صبحجٌظطاى هسلوبى ضٍضْبی
حسبثساضی ثبیس ثب آهَذتِّبی زیي اسالم ّوبٌّگ ضسُ ٍ ایي زلیل پیسایص اصؽالح "حسبثساضی اسالهی" هیثبضس
))Hameed, 2000
ًتبیح تحقیق )ً )Hameed, 2000طبى زاز کِ اػعبی ّیبت ػلوی ٍ ضبغالى حطفِ حسبثساضی هبلعی هؼتقس ثِ ثکبضگیطی
اضظضْبی اسالهی زض حطفِ حسبثساضی هیثبضٌس اهب ًتبیح تحقیق ( )Sulaiman, 2001کِ زض خبهؼِ حسبثساضاى هبلعی اًدبم
ضسً ،طبى زاز ثیي زیسگبُ هسلوبًبى ٍ غیطهسلوبًبى ًسجت ثِ هَظَػبت حسبثساضی تفبٍت ٍخَز ًساضز ایي یبفتِّبی هتفبٍت هی-
تَاًس ثیبًگط اّویت ثکبضگیطی اضظضْبی اػتقبزی ٍ هلی ّطکطَض زض حطفِ حسبثساضی آى کطَض ثحسبة آیس ثٌبثطایي ،ایي تحقیق
زضصسز است تب زیسگبُ خبهؼِ حسبثساضاى ایطاًی ضا ًسجت ثِ ایي هَظَع هَضز هؽبلؼِ ٍ ثطضسی قطاض زّس
اسبسب زٍ ضٍیکطز زض اضتجبغ ثب تسٍیي حسبثساضی اسالهی ٍخَز زاضز ( )2هجتٌی ثط آهَظُّبی اسالهی ٍ ( )1هجتٌی ثط حسبثساضی
هَخَز کِ سبظگبض ثب آهَظُّبی اسالهی است (سبظهبى حسبثساضی ٍ حسبثطسی ثطای هَسسبت هبلی اسالهی،2
)ّ . (AAOIFI, 1996طکسام اظ ایي زٍ ضٍیکطز زاضای ظؼفْبی شاتی ثطحست قبثلیت کبضثطز ٍ یب قبثلیت اػتوبز زض ظهیٌِ تحقق
اّساف اقتصبزی ٍ اختوبػی اسالهی ّستٌس اظ ایٌطٍ ) )Hameed, 2000ضٍیکطز تطکیجی زض ایي ظهیٌِ اضائِ ًوَز
ضٍیکطز هجتٌی ثط آهَظُّبی اسالهی  :زض ایي ضٍیکطز پس اظ تسٍیي اّساف ثطاسبس اصَل اسالهی ٍ آهَظُّبی زیٌی ،اقسام ثِ
هؽبثقت آًْب ثب اصَل حسبثساضی هطسَم هیگطزز ) .(AAOIFI, 1996زض ایي ضٍیکطز اقسام ثِ استتٌبج احکبم ضطیؼت اسالهی
کِ تجییيکٌٌسُ اّساف حسبثساضی هبلی ّستٌس ،هیگطزز زضصَضت ًیبظ ،زض ایي ضٍیکطز هیتَاى اظ آًسستِ اظ اّساف حسبثساضی
هبلی غطثی کِ ًقصکٌٌسُ احکبم ضطیؼت ًیستٌس ،استفبزُ ًوَز ظیطا فطض ثط آى است کِ ایٌگًَِ اّساف هیتَاًٌس ثطای
سبظهبًْبی تدبضی اسالهی هفیس ٍاقغ گطزًس
حبهیبى ایي ضٍیکطز هؼتقسًس کِ ایي ضٍیکطز قبزض است کِ تبثیطگصاضی تفکط حسبثساضی غطثی فؼلی ثط اّساف تسٍیي ضسُ ضا ثِ
حساقل هوکي کبّص زّس )Karim, 1995 ثِ اػتقبز ( )Rashid, 1987ایي ضٍیکطز چیعی فطاتط اظ ٍیژگیّبی هطتجػ ثب

)Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI
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یک ٍاقؼیت هطرص ثَزُ ٍ لصا زقیقب ًویتَاى هیعاى تبثیطگصاضی ػَاهل ایي ضٍیکطز ضا اظ قجل پیص ثیٌی ًوَز زض صَضتی کِ
فقػ ایي ضٍیکطز زض اذتیبض ثبضس ،ثِ فؼل زضآٍضزى تئَضی ثسیبض هطکل ذَاّس ثَز
ضٍیکطز هجتٌی ثط حسبثساضی هَخَز کِ ثب آهَظُّبی اسالهی سبظگبض است  :ایي ضٍیکطز فقػ اقسام ثِ اقتجبس آًسستِ اظ اّساف
حسبثساضی هبلی غطثی کِ هتٌبست ثب ضطایػ سبظهبًْبی تدبضی اسالهی است ،هیًوبیس توطکع ایي ضٍیکطز ثط اثؼبز اذالقی کِ زض
تفکط حسبثساضی سٌتی ٍخَز ًساضز ،هیثبضس ایي هیتَاًس ثطاسبس ایدبز توبیع ثیي اهَضات هؼٌَی ٍ زًیَی صَضت گیطز
(  )Karim, 1995ؼطفساضاى ضٍیکطز فَ هؼتقسًس کِ ایي ضٍیکطز هطثَغ ثِ هَسسبتی کِ زض حبل حبظط فؼبل ّستٌس ،ثَزُ ٍ ثِ
لحبؾ هبّیتی ًیع قبثلیت ػولیبتی ضسى ضا زاضاست ( )Rashid, 1987اظ زیسگبُ ػجسالقبزض ( )Abdelghader, 1994ایي
ضٍیکطز هؽبثق اصل قعبیی اسالهی (تسبهح )1است ثسیي هؼٌی ّط چیعی کِ ثؽَض صطیح زض قطآى کطین ٍ سٌت هٌؼی ثطای
اًدبم آى ٍخَز ًساضتِ ثبضس ،قبثل اًدبم است ؼطفساضاى زیگط ایي ضٍیکطز هؼتقسًس کِ ثیطتط هَظَػبت حسبثساضی هطتجػ ثب
ثبًکساضی اسالهی زض چبضچَة استبًساضزّبی حسبثساضی هَخَز قطاض زاضتِ ٍ ثٌبثطایي ًیبظی ثِ ثطضسی ثیطتط آًْب ،الجتِ ثِ استثٌبی
هَاضزی ّوچَى هطبضکت کِ زض حسبثساضی سٌتی هَضز تَخِ قطاض ًگطفتِ استٍ ،خَز ًساضز
ایي ضٍیکطز اظ هستْب پیص هَضز اًتقبز (  )Faroog and Haris, 2012ثَزُ است ظیطا چبضچَة هفَْهی فؼلی حسبثساضی کِ
هَض ز استفبزُ زًیبی غطة است اظ زٍگبًگی هَخَز ثیي اذال تدبضی ٍ اذال ضرصی زض ضًح است ثٌبثطایي ،ایي چبضچَة ًوی-
تَاًس زض سبیط خَاهغ کِ زاضای اصَل ٍ هجبًی تبثیطگصاض ثط توبم خٌجِ ّبی اقتصبزی ،اختوبػی ٍ ،سیبسی ظًسگی ّستٌس ،هَضز
استفبزُ قطاض گیطز ثِ اػتقبز) Anwar (1987چٌیي هسلی یک ضٍیکطز خبًجساضاًِ اظ اسالهیعُ کطزى اهَض هیثبضس اظ زیسگبُ اٍ
چٌیي ضٍیکطز استقطائی فطیجکبضاًِ است ظیطا حبٍی ثسیبضی اظ هفطٍظبت غیطاسالهی ثَزُ ّطچٌس کِ تؼسیالت خبًجساضاًِای ًیع اظ
ؼطیق ٍاضز ًوَزى ثطذی اظ اصَل اسالهی ثِ آى صَضت گطفتِ ثبضس
ضٍیکطز تطکیجی  :ایي ضٍیکطز تطکیجی اظ زٍ ضٍیکطز قجلی ثَزُ ٍ زض تالش است تب ظؼفْبی هَخَز زض ضٍیکطزّبی قیبسی (اٍلی) ٍ
استقطائی (زٍهی) ضا ثِ حساقل ثطسبًس ثٌبثطایي ،اًتظبض هیضٍز کِ حسبثساضی اسالهی حبصلِ اظ ایي ضٍیکطز ظوي قبثلیت کبضثطز،
ثتَاًس اظ تَاى الظم خْت تحقق اّساف اقتصبزی ٍ اختوبػی هس ًظط زیي اسالم ثطذَضزاض ثبضس فطایٌس ػولیبتی ضسى ایي ضٍیکطز
اظ زیسگبُ) ) Hameed, 2000ػجبضتٌس اظ:
 ضٌبسبیی اصَل حسبثساضی ٍ اذالقی هطتجػ ثب فؼبلیتْبی تدبضی هستتط زض ضطیؼت ٍ هقبیسِ آى ثب اصَلی کِ زض حبل
اخطا ّستٌس 
 ضٌبسبیی اّساف اصلی ٍ فطػی هجتٌی ثط اصَل اذالقی اسالهی 
 هسًظط قطاض زازى گعاضضگطی اختوبػی کِ اظ سَی حسبثساضی فؼلی ًیع قبثل اًکبض ًیست 
 ضٌبسبیی چبضچَة تئَضیک حسبثساضی اسالهی 
 ضٌبسبیی استفبزُ کٌٌسگبى اؼالػبت حسبثساضی اسالهی ٍ ًیبظّبی اؼالػبتی آًبى
زض ًْبیت ،ثطاسبس هَاضز فَ ثبیس تالش گطزز تب ٍیژگیْبی حسبثساضی اسالهی ؼَضی تسٍیي گطزز کِ ّن اصَل اذالقی تدبضت
اسالهی ٍ ّن ًحَُ تحقق اّساف حسبثساضی اسالهی هسًظط قطاض گیطًس
ایي ضٍیکطز زاللت ثط ایي زاضز کِ حسبثساضی اسالهی حبصلِ ًِ تٌْب ثبیس هطَ اًدبم فؼبلیتْبی تدبضی ثطاسبس ضطیؼت اسالهی
ثبضس ،ثلکِ ثبیس زفغ کٌٌسُ هطکالت احتوبلی خبهؼِ ًیع ثبضس اظ زیسگبُ (ّ )Al-Faruqi, 1982سف اظ اسالهی ًوَزى فؼبلیتْبی
تدبضی ثبیس یبفتي ضاُحلّبی اسالهی ثطای هطکالت خبهؼِ ثبضس
پبسرگَئی اسالهی  :ثب استفبزُ اظ ضٍیکطز تطکیجی )Hameed, 2000) ،ضطٍع ثِ ثحث زض هَضز پبسرگَئی اسالهی ثب استفبزُ اظ
زیسگبُ ( )Al-Faruqi, 1982زض هَضز هفَْم ذلیفِ ًوَز ایي هفَْم ثیبًگط ذالفت اًسبى زض زًیب است ثسیي هؼٌی کِ ذساًٍس
هتؼبل ظهیي ضا ثِ اهبًت ثِ اًسبى سپطزُ (  ) Quran, 2008چَى فطضتگبى ،حیَاًبت ٍ ،سبیط هَخَزات قبزض ثِ پصیطش چٌیي
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هسئَلیتی ًیستٌس ّوبًؽَضیکِ زض قطآى کطین آهسُ است ذساًٍس هتؼبل ایي اهبًت سٌگیي ضا ثِ آسوبًْب ،ظهیي ٍ ،کَّْب پیطٌْبز
ًوَز کِ آًْب اظ پصیطش چٌیي هسئَلیت سٌگیٌی سطثبظ ظزًس ،اهب اًسبى ایي هسئَلیت ضا پصیطفت () Quran, 2008
ّوچٌبًکِ ( )Al-Faruqi, 1982هؼتقس است آسوبًْب ،ظهیي ٍ ،کَّْب اظ پصیطش اهبًت الْی ثسلیل اّویت فَ الؼبزُ آى اهتٌبع
ًوَزًس اهب اًسبى آًطا پصیطفت ثٌبثطایي ثِ سط هٌعل هقصَز ضسبًسى ایي اهبًت الْی اظ خولِ ٍظبیف اصلی اًسبى ثطوبض هیآیس
اًسبى ًِ تٌْب ثَاسؽِ خٌجِّبی هؼٌَی ثلکِ ثَاسؽِ خٌجِّبی اختوبػی زض قجبل ایي اهبًت هسئَل است ؼجق زستَض ذساًٍس
هتؼبل چیعّبیی کِ زض هؼبهلِ ثِ اهبًت ٍاگصاض ضسُ ثبیس زض سطهَػس ثِ صبحت اصلی آى ثبظ گطزاًسُ ضَز (قطآى کطین  )9:98ایي
زستَض زض آیِ زیگطی ًیع هَضز تبکیس قطاض گطفتِ است ثسیي هؼٌی کِ اخطای هفبز ّط قطاضزازی العاهی ثَزُ چَى زض ضٍظ قیبهت
ؼطفیي قطاضزاز اظ ایي ثبثت هَضز سئَال ٍاقغ ذَاٌّس ضس () Quran, 2008
اظ زیسگبُ ) )Hameed, 2000ایي ًَع پبسرگَئی ،پبسرگَئی اسالهی ًبهیسُ ضسُ ٍ هیتَاًس ثؼٌَاى ّسف اصلی حسبثساضی
اسالهی تلقی گطزز ثِ لحبؾ کبضثطزی )Yaya, 2000 ،هؼتقس است کِ ایي هفَْم زض خبهؼِ اسالهی ضیطِ زٍاًسُ ٍ هیتَاًس
ثْتطیي اًگیعُ ثطای تَسؼِ کبضثطزی حسبثساضی اسالهی هحسَة گطزز
زض پبسرگَئی اسالهی ،سبظهبًْبی اسالهی ٍ هبلکبى هَظف ثِ زٍ ًَع پبسرگَئی هیثبضٌس):) Hameed, 2000
 پبسرگَئی اٍلیِ کِ هٌتح اظ هفَْم ذلیفِ ثَزُ ثؽَضیکِ اًسبى اهیي ٍ خبًطیي ذسا زض ضٍی ظهیي ثحسبة هیآیس ایي
ًَع پبسرگَئی ػبلیتطیي ًَع پبسرگَئی ثَزُ ٍ اظ ؼطیق احسبسبت اًسبًی قبثل زضک ًویثبضس ثْطحبل ثَاسؽِ قطآى
کطین ٍ حسیث کِ هٌجغ آهَظُّبی اسالهی ّستٌس ،ایي ًَع پبسرگَئی ضا هیتَاى زضک ًوَز 
 پبسرگَئی ثبًَیِ ثَاسؽِ قطاضزازی کِ ثیي هبلک/سطهبیِگصاض ٍ هسیط اهعبء هیگطزز ،ثَخَز هیآیس پبسرگَئی ثبًَیِ
هستلعم ضٌبسبیی ،اًساظُگیطی ٍ ،گعاضش فؼبلیتْبی اقتصبزی ٍ اختوبػی یک ضطکت ثِ هبلکبى آى هیثبضس ثؼالٍُ،
ثطاسبس پبسرگَئی اسالهی فؼبلیتْبی ثبًَیِ هیتَاًٌس ضبهل هَاضزی ّوچَى :ضػبیت اصَل ضطیؼت اسالهی ،تؼییي ٍ
پطزاذت ظکبت ،تَظیغ ػبزالًِ ثطٍت هیبى سْبهساضاى ،تقَیت ّوکبضی ٍ ّوجستگی کبضی ٍ ،تطَیق ضطکتْب ثِ
هطبضکت زض حل هطکالت پیصضٍی خبهؼِ ،گطزًس
ٍیژگیّبی حسبثساضی اسالهی  :زض ایي ثرص ٍیژگیّبی حسبثساضی اسالهی ثؽَض ػویق اظ زٍ خٌجِی اًساظُگیطی هبلی ٍ افطبء
هَضز ثحث ٍ ثطضسی قطاض ذَاٌّس گطفت
خٌجِ اًساظُگیطی هبلی  :زض ثسیبضی اظ ازثیبت هَخَز زض ظهیٌِ حسبثساضی اسالهی ،ثِزالیل ظیط ظکبت ثؼٌَاى هْوتطیي اثعاض اًساظُ-
گیطی ثحسبة هیآیس
 زض اسالم ،ظکبت هْوتطیي اثعاض ثطای اًساظُگیطی زاضائیْب هحسَة هیگطزز ایي خولِ ضا هیتَاى اظ آیبت قطآى کطین ٍ
احبزیث ًجَی کِ هطتجػ ثب ظهبىثٌسی ٍ ضیَُ هحبسجِ ظکبت هیثبضٌس ،استرطاج ًوَز 
 زض ثسیبضی اظ آیبت ظکبت ثالفبصلِ ثؼس اظ ًوبظ هَضز تَخِ قطاض گطفتِ ٍ یکی اظ اضکبى اسبسی زیي اسالم هیثبضس ثسیي
تطتیت ،هسلوبًبى ثِ ؼطاحی اثعاضّبیی (ضبهل اثعاضّبی حسبثساضی) خْت اؼویٌبى اظ اخطای تؼْسات زض هؽبثقت ثب
ضطیؼت اسالهی ،تطَیق هیگطزًس 
 زض اٍائل ،زض کطَضّبی اسالهی اظ حسبثساضی ػوستب ثطای اّساف ظکبت استفبزُ هیگطزیس زض ایي زٍضاى ،زٍلتْبی
اسالهی زفبتط ٍ گعاضضبت حسبثساضی ضا ثب ّسف تؼییي هجلغ ظکبت ٍ پبسرگَئی زض ایي ظهیٌِ تْیِ هیکطزًس Zaid,
))2004
اکثطیت فقْب هؼتقسًس کِ ظکبت ثبیس ثط اسبس قیوتْبی ضٍظ ظهبًی کِ ظکبت سطضسیس هیضَز ،هحبسجِ گطزز ثٌبثطایي ،زض حسبثساضی
اسالهی ثدبی استفبزُ اظ ثْبی توبم ضسُ تبضیری ثبیس اظ ثْبی توبم ضسُ خبضی استفبزُ ًوَز
(ّ )Haniffa and Hudaib, 2001وچٌیي ثطذی اظ اصَل حسبثساضی هطتجػ ثب اًساظُگیطی ًیبظهٌس ثبظًگطی هیثبضٌس ثطای
هثبل ( )Haniffa and Hudaib, 2001هؼتقسًس کِ ّسف اظ اصل هحبفظِکبضی زض حسبثساضی اسالهی اًتربة آىزستِ اظ

ثطضسی حسبثساضی اسالهی (ثب تبکیس ثط اّسافٍ ،یژگیْب ،استفبزُ کٌٌسگبى ٍ اؼالػبت اختوبػی ٍ هصّجی هحَض)
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تکٌیکْبی حسبثساضی کِ زاضای کوتطیي اثط هثجت ثط حقَ هبلکبى ثبضسً ،جَزُ ثلکِ ّسف اًتربة آىزستِ اظ تکٌیکْبی
حسبثساضی کِ زاضای ثیطتطیي اثط هثجت ثط هٌبفغ خبهؼِ ثبضس ،است (یؼٌی هحبسجِ حساکثطی ظکبت) 
سبظهبى حسبثساضی ٍ حسبثطسی ثطای هَسسبت هبلی اسالهی ،استفبزُ اظ اضظش خبضی ضا ثطای زاضائیْب ،ثسّیْب ٍ ،سطهبیِگصاضیْبی
غیطقبثل هؼبهلِ ثِ ضسویت ضٌبذتِ است ) . (AAOIFI, 1996ثْطحبل ثِػلت ػسم ٍخَز اثعاضّبی هٌبست ،استفبزُ اظ چٌیي
ضٍضْبیی تَصیِ ًویگطزز زضًتیدِ ،ثْبی توبم ضسُ تبضیری کوبکبى هَضز استفبزُ ضطکتْبی اسالهی ثَزُ ٍ تٌْب خْت اضائِ
اؼالػبت تکویلی ،صَضتْبی هبلی ثطاسبس ثْبی توبم ضسُ خبضی آىّن ثصَضت یبززاضتْبی پیَست تْیِ هیگطزًس
()Shihadeh, 1994
اظ زیسگبُ (  )Mirza & Baydoun, 2000استفبزُ ّوعهبى اظ ثْبی توبم ضسُ تبضیری ٍ خبضی زض حسبثساضی اسالهی
ظطٍضی است ثٌبثطایي ،زض حسبثساضی اسالهی استفبزُ اظ یک سیستن حسبثساضی زٍگبًِ ثطای اضظشگصاضی زاضائیْب تَصیِ هی-
گطزز ایي استسالل ثط ایي فطض استَاض است کِ سبظهبًْبی اسالهی ثبیس ّوعهبى ّن ثِ (هفبز) قطاضزاز ٍ ّن ثِ پطزاذت ظکبت
تَخِ ًوبیٌس اظ آًدبئیکِ قطاضزاز هجتٌی ثط هؼبهالت گصضتِ ٍ ظکبت هجتٌی ثط اضظش خبضی هیثبضس ،لصا تَخِ ثِ ّط زٍ هَظَع زض
فطایٌس اًساظُگیطی ظطٍضی است
ازػبی (  )Mirza & Baydoun, 2000زض هَضز استفبزُ اظ ثْبی توبم ضسُ تبضیری زض ّوِی هحبسجبت حسبثساضی (ثِ
استثٌبی هَضز ظکبت) هجتٌی ثط ایي استسالل است کِ ثْبی توبم ضسُ تبضیری یک هٌجغ اؼالػبتی هؽوئي زض هَضز زاضائیْب،
ثسّیْب ،فؼبلیتْب ٍ ،هسیطیت ًقسیٌگی یک هَسسِ هیثبضس ثِ اػتقبز آًبى ثْبی توبم ضسُ تبضیری ثب هفَْم هجبضطت سبظگبضی
ثیطتطی زاضتِ کِ ایي ّوبى ّسف حسبثساضی اسالهی است ضٍش ثْبی توبم ضسُ تبضیری هسئَلیت اهبًی ٍ ٍظیفِ هجبضطتی
هسیطاى ضا هَضز تبکیس قطاض هیزّس ثِ زلیل ثجت قطاضزازّب ثطاسبس هجبلغ ثْبی توبم ضسُ تبضیری ،ؼی سبلیبى هتوبزی ضٍش ثْبی
توبم ضسُ تبضیری هٌبستتطیي ضٍش اًساظُگیطی ثحسبة هیآیس اگط ضٍش اًساظُگیطی ثْتطی هؼطفی هیگطزیس هؽوئٌب تبثحبل
خبیگعیي ایي ضٍش گطزیسُ ثَز
ثٌظط هی ضسس  ،ثطذالف ضٍش ثْبی توبم ضسُ خبضی ،ضٍش ثْبی توبم ضسُ تبضیری اظ هجٌبی ضطػی الظم خْت استفبزُ زض
سبظهبًْبی اسالهی ثطذَضزاض ًیست اصل تحقق (هفبز) قطاضزاز زض اسالم ًویتَاًس هحطک ثکبضگیطی ثْبی توبم ضسُ تبضیری
ثطای اّساف اًساظُگیطی ثبضس ظیطا ذَز قطاضزاز یک ًَع فؼبلیت گصضتًِگط ثَزُ کِ زض آیٌسُ هحقق ذَاّس ضس ثٌبثطایي زض ظهبى
اًساظُ گیطی ثبیس اظ اضظضْبی خبضی استفبزُ ضَز زض ایي حبلت ،استفبزُ اظ ثْبی توبم ضسُ تبضیری هیتَاًس ثبػث ًبکبضآهسی اصل
افطبء (ٍاقؼیبت) گطزز (  )Quran, 2008ؼجق ایي اصل سبظهبًْب ثبیس ٍاقؼیبت ضا ّوبًگًَِ کِ ّستٌس ،افطبء ًوبیٌس ثسیي
تطتیت ،ثْبی توبم ضسُ تبضیری هیتَاًس هٌؼکسکٌٌسُ ًَػی اظ هحبفظِکبضی ثبضس کِ هؼوَال هٌدط ثِ اضظشگصاضی کوتط اظ حس
هیگطزز
خٌجِ افطبء :اظ زیسگبُ ( )Haniffa and Hudaib, 2001اصل افطبء ثِ هؼٌبی اًدبم ٍظبیف ٍ تؼْسات ؼجق ضطیؼت اسالهی
است تحقق ّسف فَ هستلعم افطبء حساقل هَاضز ظیط اظ سَی سبظهبىّبی اسالهی است
 هؼبهالت هٌغ ضسُ ثطای سبظهبى 
 تؼْسات هطتجػ ثب ظکبت اهسبل ٍ سبل گصضتِ 
 پبسرگَئی اختوبػی
هسئَلیت اختوبػی ضبهل کوک ثِ هَسسبت ػبمالوٌفؼِ ٍ کبضکٌبى ٍ ّوچٌیي حفبظت اظ هحیػ ظیست هیثبضس ثٌبثطایي،
گعاضضگطی هبلی زض خبهؼِ اسالهی ثبیس ثِ هطاتت تفصیلیتط اظ چیعی کِ ّن اکٌَى زض خبهؼِ غطة ضایح است ،ثبضس
ثِ اػتقبز ثبیسٍى ٍ ٍیلت ()Baydoun & Willet, 2000پبسرگَئی اختوبػی ٍ افطبء کبهل اظ اصَل اٍلیِ گعاضضگطی
اسالهی ثحسبة هی آیٌس اظ زیسگبُ آًبى زض سبظهبًْبی اسالهی تْیِ تطاظًبهِ ثط هجٌبی اضظضْبی خبضی ثبیس خعئی اظ العاهبت
گعاضضگطی ثحسبة آیس ثسیي تطتیت صَضتحسبة سَزٍظیبى ،ثسلیل ّسایت افطاز ثِ سوت سَزهحَضی هحط ،ثبیس ثِ ثرص
یبززاضتْبی پیَست صَضتْبی هبلی هٌتقل گطزًس اظ زیسگبُ اسالهی ثبیس ثدبی صَضتحسبة سَز ٍظیبى ،صَضتحسبة اضظش
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افعٍزُ 3تْیِ گطزز ظیطا ثَاسؽِ ٍیژگیْبی تَظیؼی ،صَضتحسبة اضظش افعٍزُثِ ًَػی هطَ پبسرگَئی زض اسالم هیثبضس
()Baydoun & Willet, 2000
ثْطحبل ،صَضتحسبة اضظش افعٍزُ یک ًَع آضایص هدسز اظ صَضتحسبة سَزٍظیبى ثحسبة هیآیس ثٌبثطایي ،ایي صَضتحسبة
ثیبًگط یک اذتالف هْن اظ صَضتحسبة سَزٍظیبى کِ هؼوَال هَضز تطزیس ًیع هیثبضس ،است ّوبًٌس صَضتحسبة
سَزٍظیبى،صَضتحسبة اضظش افعٍزُ ًیع یک گعاضش گصضتًِگط ثَزُ کِ تبثیط چٌساًی ثط هسئَلیت اختوبػی سبظهبى زض سبل
خبضی ًساضز اهب ٌَّظ ّن کبضکٌبى یک سبظهبى هیتَاًٌس اظ صَضتحسبة اضظش افعٍزُ ثطای زضک ٍ تبثیطگصاضی ثط هَاضزی
ّوچَى پطزاذت پبزاش استفبزُ ًوبیٌس ثؼالٍُ ،خبهؼِ ًیع هی تَاًس اظ ایي صَضتحسبة ثطای تطغیت سبظهبًْب خْت اًدبم ّطچِ
ثْتط هسئَلیت اختوبػی آًْب استفبزُ ًوبیس ایي زض حبلی است کِ صَضتحسبة سَزٍظیبى فبقس چٌیي اهتیبظاتی است
ثِ لحبؾ اسالهی ،ضضس ثبیس هٌدط ثِ ػسالت اختوبػی ٍ تَظیغ ػبزالًِ قسضت ٍ ثطٍت زض خبهؼِ گطزز ثسیي تطتیت ،صَضتحسبة
اضظش افعٍزُ هی تَاًس ػالٍُ ثط اضائِ اؼالػبتی زض هَضز ًحَُ تَظیغ ثطٍت ثیي ثرطْبی هرتلف خبهؼِ ظهیٌِسبظ قعبٍت
سْبهساضاى زض هَضز ًحَُ ػولکطز سبظهبى ثبضس ( )Mirza & Baydoun, 2000ثٌبثطایي ،هیتَاًس ثبػث اتربش یک سیبست
هسثطاًِ زض ظهیٌِ تَظیغ هدسز ثطٍت ٍ اًتقبل هٌبثغ ثیي گطٍّْبی هرتلف یک خبهؼِ گطزز  Sulaiman,1997
ثْطحبل ،ػالٍُ ثط تَظیغ ػبزالًِ هٌبثغ ،اسالم زض هَضز ًحَُ تحصیل هٌبثغ ًیع حسبس هیثبضس اظ زیسگبُ اسالم هٌبثغ ثبیس اظ ضاُ
حالل تحصیل ضًَس ثطای تحقق ایي ّسف ،هٌبثغ ثبیس ثِ لحبؾ هبّیتی ٍ ّوچٌیي فطایٌس تحصیل حالل ثبضٌس هطکل
صَضتحسبة اضظش افعٍزُ زض ایي ظهیٌِ ایي است کِ تَخْی ثِ هَاضز فَ ًساضتِ ثلکِ فقػ ثِ ًحَُ تَظیغ هٌبثغ تَخِ زاضز
ثٌبثطایي هیتَاى ازػب ًوَز کِ ایي صَضتحسبة اظ کبضآیی الظم خْت تحقق العاهبت اسالهی زض ظهیٌِ اضائِ اؼالػبت ثطذَضزاض
ًیست
زض ایي اضتجبغ ،هیطظا ٍ ثبیسٍى ( )Mirza & Baydoun, 2000هؼتقسًس کِ صَضتْبی هبلی اسالهی ثبیس ثط ضفبفیت ٍ اختٌبة
اظ تحطیف ،کِ ّسف اصل افطبء اسالهی ًیع هیثبضس ،تبکیس ًوبیٌس ثْطحبل (ً )Khan, 1994سجت ثِ ایي اصل – هرصَصب زض
هَاقؼی کِ سبظهبًْب ا ؼالػبت ًبزضستی زض ظهیٌِ هَاضزی ّوچَى :ثطذَضز ًبػبزالًِ ثب کبضکٌبى ،آلَزگی هحیؽی ،کوتط اظ ٍاقغ
ًطبى زازى هبلیبت اضائِ هیًوبیٌس – ثسثیي هیثبضس اکثط سبظهبًْب ثطایي ثبٍضًس زض صَضت افطبء ّوِ هَاضز ،هطکالت قبًًَی آًْب
ظیبز ذَاّس ضس ثٌبثطایي ثِ اػتقبز ( )Khan, 1994فقػ آًسستِ اظ هؼبهالتی کِ زض چبضچَة ًظبم سطهبیِزاضی هططٍع اهب زض
چبضچَة ًظبم اسالهی ًبهططٍع اًس (هبًٌس زضآهس ثْطُّ ،عیٌِ ثْطُ ،اًدبم سطهبیِ گصاضی ثسٍى پصیطش ّطگًَِ ضیسک ٍ ،سبیط
هؼبهالت ضثَی زیگط) ،ثبیس ثِ ضیَُی هٌبست زض صَضتْبی هبلی هَسسبت اسالهی افطبء گطزًس ظهبًی افطبء هٌبست ذَاّس ثَز
کِ ضبهل هجلغ ،هٌجغ ٍ ،ضطایؽی کِ هَخت اًدبم هؼبهالت ًبهططٍع گطزیسُ ٍ ّوچٌیي ًحَُ هصطف چٌیي زضآهس ٍ یب زاضایی،
گطزز ()Khan, 1994
زض ًْبیت هیتَاى ازػب ًوَز ّوبًگًَِ کِ ( )Khan, 1994اضبضُ هیکٌس زض صَضت اضائِ هدَظ ثِ هَسسبت خْت اضائِ اؼالػبت
ًبزضست ،هحیػ هٌبسجی زض اذتیبض آًْب قطاض هیگیطز تب ثتَاًٌس چٌیي ضٍیِّبیی ضا تساٍم ثرطٌس ایي ّوچٌیي هیتَاًس ًَػی
هصبلحِ ثیي اسالم ٍ ضٍیِ ّبی تدبضی ًبػبزالًِ ثحسبة آیس زضًتیدِ هیتَاى ازػب ًوَز کِ ایي هَضز هیتَاًس هٌدط ثِ اًحطاف
اظ اّساف اقتصبزی ٍ اختوبػی اسالم گطزز
 -1مواد و روشها
ثب تَخِ ثِ ازثیبت تحقیق ،هحققبى اقسام ثِ اضائِ اّساف ٍ ٍیژگیّبی زیگطی ثطای حسبثساضی اسالهی ًوَزًس ثْطحبل ،ثطای
زضک هیعاى هقجَلیت اّساف ٍ ٍیژگیّبی خسیس اضائِ ضسُ اًدبم یک هؽبلؼِ هیساًی ظطٍضی ثَز ثسیي هٌظَض ،زازُّبی هَضز ًیبظ
اظ ؼطیق یک تحقیق هیساًی کِ زضثطگیطًسُ پطسطٌبهِ ثبظ 9ثَز ،خوغآٍضی ضس زض ثرص ظیط خبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبضی ،فطظیبت ٍ
ًتبیح تحقیق ثؽَض هرتصط هَضز ثحث ٍ ثطضسی قطاض هیگیطز
)Value Added Statement (VAS
Self-Administered Questionnaire
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خبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبضی :خبهؼِ آهبضی ایي تحقیق ضبهل اػعبی ّیبت ػلوی زاًطگبّْبی استبىّبی تْطاىّ ،وساى ،کطهبًطبُ ٍ
کطزستبى کِ ثب هفبّین حسبثساضی اسالهی آضٌب ثَزًس ،هیثبضس اظ ؼطیق ثطضسْبی ثؼول آهسُ تؼساز خبهؼِ آهبضی ً 95فط ثطآٍضز
ضس ثب استفبزُ اظ خسٍل هَضگبى تؼساز ًوًَِ ً 99فط اًتربة ضس خْت گطزآٍضی زازُّبی هَضز ًیبظ ثطای کل خبهؼِ آهبضی
پطسطٌبهِ اضسبل ضس کِ  99هَضز ثطگطت ضس
فطایٌس تسٍیي فطظیِّب :ثطاسبس ازثیبت اقتصبز اسالهی ،هیتَاى ازػب ًوَز کِ اصَل اقتصبزی ٍ اختوبػی هتؼلق ثِ سیستنّبی
اقتصبزی سطهبیِزاضی ثب سیستنّبی اقتصبزی اسالهی هتفبٍت هیثبضس ایي اهط ًطبًِ هتفبٍت ثَزى اّساف ٍ ٍیژگیّبی
حسبثساضی اسالهی ثب حسبثساضی سٌتی (هطسَم) است اظ آًدبئیکِ حسبثساضی هطسَم هجتٌی ثط سیستن اقتصبزی سطهبیِزاضی
است ،لصا اظ هحققبى حسبثساضی هسلوبى اًتظبض هیضٍز تب ثتَاًٌس ثطاسبس سیستن اقتصبزی اسالهی اقسام ثِ تسٍیي ٍ ؼطاحی
حسبثساضی اسالهی ًوبیٌس ثٌبثطایي ،ایي تحقیق زضصسز است تب شٌّیت پبسدزٌّسگبى ضا ضاخغ ثِ ایي هَظَع کِ آیب ثیي اّساف ٍ
ٍیژگی ّبی حسبثساضی اسالهی ثب حسبثساضی سٌتی تفبٍت ٍخَز زاضز یب ًِ ضا هَضز هؽبلؼِ ٍ ثطضسی قطاض زّس ثطای پبسد ثِ سَال
فَ فطظیبتی ثططح ظیط تسٍیي گطزیس:
فطظیِ  : 2اػعبی ّیبت ػلوی هؼتقسًس کِ اّساف حسبثساضی اسالهی ّوبى اّساف حسبثساضی سٌتی هی ثبضٌس
ثطای آظهَى فطظیِ اٍل اظ پبسد زٌّسگبى ذَاستِ ضس تب اظ اّساف پیطٌْبزی ثطای حسبثساضی اسالهی یکی ضا اًتربة ًوبیٌس
(خسٍل 2پیَست)
گعیٌِ الف کِ زض هَضز هفیسی تصویوبت است ،اظ خولِ اّساف اصلی حسبثساضی سٌتی فؼلی ثحسبة هیآیس گعیٌِ ة کِ ثیبًگط
ٍظیفِ هجبضطتی هسیطاى است ،اظ خولِ اّساف قسیوی (اٍلیِ) حسبثساضی سٌتی هیثبضس گعیٌِ ج کِ هطثَغ ثِ پبسرگَئی اسالهی
است ،اظ تئَضی کِ تَسػ ) )Hameed, 2000تسٍیي گطزیس ،استرطاج ضس زضًْبیت ،گعیٌِ ز کِ ثیبًگط پبسرگَئی اظ ؼطیق
ظکبت است ،اظ تحقیق ػسًبى ٍ گَفلیي استتٌبج ضس گعیٌِ آذط (ُ) ایي اهکبى ضا زض اذتیبض پبسدزٌّسگبى قطاض هیزّس تب زض صَضت
ٍخَز اّساف زیگط آًطا ثیبى ًوبیٌس
فطظیِ زٍم هطتجػ ثب اّساف ٍ ٍیژگیّبی حسبثساضی اسالهیً ،طبىزٌّسُ اّویت استفبزُکٌٌسگبى اؼالػبت حسبثساضی است
ّوبًگًَِ کِ قجأل اضبضُ ضس ،اؼالػبت حسبثساضی ثِهقساض ظیبزی تحت تبثیط استفبزُکٌٌسگبىاش هیثبضس ثٌبثطایي ،ؼجیؼی است
کِ ًَع اؼالػبت اضائِ ضسُ هتبثط اظ هٌبفغ هتؼسز استفبزُکٌٌسگبى اؼالػبت حسبثساضی ثبضس زض حسبثساضی سٌتی سْبهساضاى فؼلی ٍ
سْبهساضاى ثبلقَُ هْوتطیي استفبزُکٌٌسگبى اؼالػبت حسبثساضی ثحسبة هیآیٌس ایي ضٍیِ هؽبثق ثب ًظبم سطهبیِزاضی ثَزُ کِ زض
آى اضائِکٌٌسُ سطهبیِ ثؼٌَاى ضکي اصلی تَلیس ثطٍت هحسَة هیگطزز اظ آًدبئیکِ حسبثساضی اسالهی زاضای خْبىثیٌی هتفبٍتی
است ،لصا هیعاى اّویت استفبزُ کٌٌسگبى اؼالػبت حسبثساضی زض حسبثساضی اسالهی ثب حسبثساضی سٌتی هتفبٍت ذَاّس ثَز
ثٌبثطایي ،هیتَاى فطظیِ زٍم ضا ثططح ظیط ثیبى ًوَز
فطظیِ  :1اػعبی ّیبتػلوی هؼتقسًس کِ زض حسبثساضی اسالهی تبهیي ًیبظّبی اؼالػبتی سْبهساضاى هْوتط اظ تبهیي ًیبظّبی
اؼالػبتی سبیط شیٌفؼبى هیثبضس
ثطای آظهَى ایي فطظیِ اظ پبسدزٌّسگبى ذَاستِ ضس تب اّویت ثطذی اظ استفبزُکٌٌسگبى ثبلقَُ (خسٍل ضوبضُ  1پیَست) زض
هقبیسِ ثب سْبهساضاى ضا ضتجِثٌسی ًوبیٌس اگط آظهَى فطظیِ فَ ًطبى زّس کِ سبیط استفبزُکٌٌسگبى اظ سْبهساضاى هْوتطاًس ،آى-
ٍقت هیتَاى ازػب ًوَز کِ ثیي حسبثساضی سٌتی ٍ حسبثساضی اسالهی زض ظهیٌِ استفبزُکٌٌسگبى اؼالػبت تفبٍت ٍخَز زاضز
فطظیِ سَم هطتجػ ثب اّساف ٍ ٍیژگیّبی حسبثساضی اسالهی ثط ًَع اؼالػبت اضائِضسُ توطکع زاضز استسالل ثطایي است کِ
اسالم ثط هَظَػبت هصّجی ٍ اختوبػی تبکیس زاضز یؼٌی زض اسالم خٌجِ حالل ٍ حطام 9ثَزى فؼبلیتْب هَضز تَخِ ٍیژُ قطاض هی-
گیطز ایي هَظَع زاللت ثطایي زاضز کِ ًَع اؼالػبتی کِ تَسػ حسبثساضی سٌتی ٍ حسبثساضی اسالهی افطبء هیضًَس ثبیکسیگط
هتفبٍت هیثبضس فطظیِ سَم ثططح ظیط تسٍیي ضس:
فطظیِ  :3اػعبی ّیبت ػلوی هؼتقسًس کِ حسبثساضی اسالهی تبکیس ذبصی ثط اضائِ اؼالػبت هصّجی ٍ اختوبػی ًساضز
Lawful and Unlawful Aspects
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ثطای آظهَى فطظیِ سَم تصَض پبسد زٌّسگبى ًسجت ثِ ثطذی اظ اؼالػبت اختوبػی ٍ اسالهی هَضز سَال قطاض گطفت سَاالت
هطتجػ ثب ایي فطظیِ زض قبلت خساٍل  9 ٍ 3پیَست هؽطح گطزیس زض خسٍل  3پیَست تالش هیضَز تب زیسگبُ پبسدزٌّسگبى
ًسجت ثِ گعاضُّبی پیطٌْبزی هَضز سَال قطاض گیطز اهب خسٍل  9پیَست ضبهل گعاضُّبیی هیضَز کِ ظوي اضائِ زض قبلت
هقبیسِ ثب هجلغ سَز ثیبًگط هحصَل ًْبیی حسبثساضی سٌتی ًیع ثحسبة هیآیٌس
ثِلحبؾ تئَضیکٍ ،یژگیّبی حسبثساضی اسالهی ًطبىزٌّسُ اّتوبم ٍیژُ آى ًسجت ثِ هسبئل هصّجی ٍ اختوبػی ٍ ًِ هالحظبت
سَزآٍضی هیثبضس ثٌبثطایي ،زضصَضت هَافقت پبسدزٌّسگبى ثب گعاضُّبی پیطٌْبزی ،هیتَاى ازػب ًوَز کِ ثیي ٍیژگیّبی
اؼالػبتی قبثل افطبء زض زٍ ًَع حسبثساضی (اسالهی ٍ سٌتی) ،تفبٍت ٍخَز زاضز
 -8نتایج و بحث:
آظهَى پبیبیی ٍ ًطهبلثَزى : 8ثطای آظهَى پبیبیی پطسطٌبهِ اظ آلفبی کطًٍجبخ استفبزُ ضس آلفبی کطًٍجبخ هحبسجِ ضسُ ثطای
سَاالت فطظیِ زٍم ٍ سَم ثِتطتیت  5/89 ٍ 5/88ثَز ایي ًتبیح ثیطتط اظ هقساض استبًساضز پبیبیی ( )5/8ثَزُ کِ ثًَِػی ثیبًگط
قبثلیت اػتوبز سَاالت تسٍیي ضسُ زض اًساظُگیطی هتغیطّبی هطبثِ هیثبضس ظوٌب ،ثطای آظهَى ًطهبل ثَزى هتغیط ًوًَِ اظ ًسجت
چَلگی 8استفبزُ ضس ًسجت چَلگی ًسجتی است کِ ثیي چَلگی هحبسجِ ضسُ ٍ ذؽبی استبًساضز چَلگی قطاض زاضز اگط ًسجت
چَلگی هحبسجِ ضسُ ثیي هثجت  ٍ 1هٌفی  1قطاض گیطز ،هتغیط ًطهبل تلقی ذَاّس ضس (سبًتَظ )1552 ،8ثطاسبس آظهَى اًدبم ضسُ
زض هَضز تَظیغ سَاالت فطظیِ زٍم ٍ سَم ًسجت چَلگی آًْب ثِتطتیت  5/39 ٍ 3/89هحبسجِ گطزیس کِ فقػ تَظیغ سَاالت
فطظیِ سَم ًطهبل ثَز ثسیي تطتیت زض هَضز فطظیِ زٍم اظ آظهَى غیطپبضاهتطیک استفبزُ ضس
آظهَى فطظیبت :ثؼس اظ اًدبم آظهًَْبی پبیبیی ٍ ًطهبل ثَزىًَ ،ثت ثِ آظهَى فطظیبت ضسیس ثطای آظهَى فطظیبت اظ آظهَى ٍ t
آظهَى ػالهت غیطپبضاهتطیک استفبزُ ضس ثطای اًدبم ایي آظهًَْب اظ ًطمافعاض  SPSSثْطُ گطفتِ ضس
فطظیِ  :2اّساف حسبثساضی اسالهی :ثطای ضٌبسبیی ّسف حسبثساضی اسالهی اظ خَاة پطسصضًَسگبى ثِ گعیٌِّبی سَال یک
استفبزُ ضس پٌح ّسف زض ًظط گطفتِ ضسُ ثطای حسبثساضی اسالهی ػجبضت ثَزًس اظ )2( :هفیسی تصویوبت )1( ،هجبضطت)3( ،
پبسرگَئی سالهی )9( ،پبسرگَئی اظ ؼطیق ظکبت ٍ ( )9سبیط اّساف (زضصَضت زاضتي ًظطاتی غیط اظ هَاضز فَ ) ًتبیح حبصلِ اظ
تدعیِ ٍ تحلیل زازُّبی فطظیِ  2ثططح خسٍل ظیط ثَز
خسٍل ضوبضُ (  :)2فطاٍاًی آظهَى کبی اسکَض (اّساف)
اذتالف
تؼساز هَضز
تؼساز
گعیٌِّب
اًتظبض
هطبّسات
-6/8
8/8
1
هفیسی تصویوبت
هجبضطت
پبسرگَئی اسالهی
پبسرگَئی اظ ؼطیق ظکبت
سبیط
خوغ

1
39
3
1
99

8/8
8/8
8/8
8/8

-6/8
16/1
-9/8
-6/8

ثب تَخِ ثِ خسٍل فَ  ،زض حسٍز  85زضصس پبسدزٌّسگبى گعیٌِ سَم (پبسرگَئی اسالهی) ضا اًتربة ًوَزُاًس اذتالف فطاٍاًی
هطبّسُ ضسُ ًسجت ثِ فطاٍاًی هَضز اًتظبض ثبهؼٌی است ظیطا سؽح هؼٌیزاضی هحبسجِ ضسُ ) (p-value کوتط اظ 9
زضصس است ایي ثسیي هؼٌی است کِ احتوبل فطاٍاًی هَضز اًتظبض هحبسجِ ضسُ تقطیجب صفط است (خسٍل ضوبضُ )1

6

Reliability and Normality Tests
Skewness Ratio
8
Santoso
7
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ثطضسی حسبثساضی اسالهی (ثب تبکیس ثط اّسافٍ ،یژگیْب ،استفبزُ کٌٌسگبى ٍ اؼالػبت اختوبػی ٍ هصّجی هحَض)

خسٍل ضوبضُ (  :)1سؽح هؼٌیزاضی آظهَى فطظیِ ( 2آهبضُ آظهَى)

کبی اسکَئط*
زضج آظازی
سؽح هؼٌی زاضی

ّسف
35 883
9
5 555

*ّیچ ضزیفی زاضای فطاٍاًی هَضز اًتظبض کوتط اظ ً 9یست حساقل فطاٍاًی هَضز اًتظبض ثطای ّط ضزیف  8/8است
ثٌبثطایي ،هیتَاى ازػب ًوَز اظ زیس پبسدزٌّسگبى پبسرگَئی اسالهی هقجَلتطیي ّسف ثطای حسبثساضی اسالهی هحسَة هی-
گطزز
فطظیِ  :1استفبزُکٌٌسگبى اؼالػبت حسبثساضی اسالهی
هتغیط استفبزُکٌٌسگبى اؼالػبت حسبثساضی ) (USREضبهل سَاالت  1-2الی  1-8ثَزُ کِ زض قبلت فطهَل ظیط هَضز تَخِ قطاض
هیگیطًس
)USRE = mean (Q2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4, Q2.5, Q2.6, Q2.7
کطیسگی چَلگی هحبسجِ ضسُ ثطای هتغیط  USREثِ سوت ضاست ثَزُ ٍ ایي ثیبًگط ایي ًکتِ است کِ زض حسبثساضی اسالهی
اّویت سبیط استفبزُکٌٌسگبى اظ اؼالػبت هبلی اگط ثیطتط اظ سْبهساضاى ًجبضس ،کوتط اظ آًْب ًیست
زض آظهَى فطظیِ زٍم اظ آظهَى  tیک ًوًَِای سِ هطحلِای (تؼییي فطظیِ صفط ٍ هقبثل ،هحبسجِ آهبضُ  tثطای زازُّب ٍ هقبیسِ t
هحبسجِ ضسُ ثب  tخسٍل) استفبزُ ضس اظ هؼبزلِ ظیط زض آظهَى فطظیِ فَ استفبزُ ذَاّس ضس
Ho: mean of USER < 3.00
Ha: mean of USER ≥ 3.00

اظ آًدبئیکِ تَظیغ ایي هتغیط ًطهبل ًجَز اظ آظهَى غیطپبضاهتطیک یک ًوًَِای کَلوَگطٍف-اسویطًَف استفبزُ ضس ًتبیح پژٍّص
ًطبى زاز کِ هیبًگیي ثسست آهسُ  3/399ثَزُ ٍ سؽح هؼٌیزاضی ثب ظطیت اؼویٌبى  %49کوتط اظ  5/52است
خسٍل ضوبضُ ( :)3آظهَى غیطپبضاهتطیک یک ًوًَِای کَلوَگطٍف-اسویطًَف ثطای هتغیط USER
USER









N
Normal Parameters

Mean
Std. Deviation
Most Extreme
Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
)Asymp. Sig (2-tailed

ثٌبثطایي ،هیتَاى ازػب ًوَز کِ فطظیِ صفط هجٌی ثط ایٌکِ ثِ اػتقبز اػعبی ّیبت ػلوی زض حسبثساضی اسالهی تبهیي ًیبظّبی
اؼالػبتی سْبهساضاى هْوتط اظ سبیط استفبزُکٌٌسگبى است ،ضز هیضَز زضػَض ،فطظیِ هقبثل یؼٌی اػعبی ّیبت ػلوی هؼتقسًس
کِ اّویت تبهیي ًیبظّبی اؼالػبتی سبیط استفبزُکٌٌسگبى اظ حسبثساضی ثِ اًساظُ سْبهساضاى ٍ یب ثیطتط اظ آًْبست ،تبییس هیضَز
فطظیِ ٍ :3یژگیّبی حسبثساضی اسالهی:
هتغیط ٍیژگیّبی ) (CHRACTحسبثساضی اسالهی ثطاسبس سَاالت Q3-1-1, Q3-1-2, Q3-1-3, Q3-1-4, Q3-2-1,
 Q3-2-2, Q3-2-3, Q3-2-4, Q3-2-5تسٍیي ضسُ است فطهَل هطتجػ ثب ایي هتغیط ثططح ظیط هیثبضس:
CHRACT = Mean (Q3-1-1, Q3-1-2, Q3-1-3, Q3-1-4, Q3-2-1, Q3-2-2, Q3-2-3, Q3-2-4, Q3-2)5
کطیسگی چَلگی هحبسجِ ضسُ ثطای هتغیط  CHRACTتب حسٍزی ثِ سوت چپ ثَز لصا هیتَاى زضیبفت کِ حسبثساضی اسالهی

ًِتٌْب ثط هَظَػبت هبلی ٍ اقتصبزی ثلکِ ثط هَظَػبت هصّجی ٍ اختوبػی ًیع تبکیس زاضز
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زض آظهَى فطظیِ سَم اظ آظهَى  tیک ًوًَِای استفبزُ ضس هؼبزلِ آظهَى ایي فطظیِ ثططح ظیط است:
Ho: mean of USER < 3.00
Ha: mean of USER ≥ 3.00

ًتبیح آظهَى فطظیِ سَم ًطبى زاز کِ هیبًگیي هحبسجِ ضسُ ( )3/888ثیطتط اظ هیبًگیي ثحطاًی ( )3/55ثَز
خسٍل ضوبضُ ( :)9هقساض هتَسػ هتغیط CHRACT
فطظیِ سَم
ٍیژگی

هیبًگیي

تؼساز
99

3/888

اًحطاف
استبًساضز
5/963

ذؽبی استبًساز
هیبًگیي
6/531

خسٍل ضوبضُ ً 9طبى هیزّس کِ هقساض احتوبل ثطاثط  5/555ثَزُ کِ زض سؽح اؼویٌبى  49زضصس ثبهؼٌی است ایي ًطبى هیزّس
احتوبل ایٌکِ هیبًگیي خبهؼِ هسبٍی  3ضَز تقطیجب صفط است
خسٍل ضوبضُ ( :)9سؽح هؼٌیزاضی آظهَى فطظیِ سَم
فطظیِ سَم

آهبضُ t

ٍیژگی

21/892

اػتجبض آظهَى = 3
سؽح هؼٌی-
زضخِ آظازی
زاضی
5/555
93

تفبٍت هیبًگیي
5/886

سؽح اؼویٌبى %49
حس ثبال
حس پبییي
5/843
5/669

ثٌبثطایي هی تَاى زضیبفت کِ فطظیِ صفط هجٌی ثط ایٌکِ ثِ اػتقبز اػعبی ّیبت ػلوی ،حسبثساضی اسالهی ثط اؼالػبت هصّجی ٍ
اختوبػی تبکیس ًساضز ،ضز هی ضَز زضػَض ،فطظیِ هقبثل هجٌی ثط ایٌکِ اظ زیس اػعبی ّیبت ػلوی حسبثساضی اسالهی ثط
اؼالػبت هصّجی ٍ اختوبػی تبکیس زاضز ،تبییس هیضَز
ثؽَض کلی ثؼٌَاى ًتیدِگیطی اظ ایي پژٍّص هی تَاى ػٌَاى ًوَز کِ  ،ثؼٌَاى یک ضیَُ ظًسگی ،اسالم تبکیس ٍیژُای ثط
فؼبلیتْبی اقتصبزی زاضز اظ ؼطیق قطآى ٍ ضسَل ،ذساًٍس هتؼبل ضهع هَفقیت زض ایي زًیب ٍ آذطت ضا – ثَاسؽِ اًدبم فؼبلیتْبی
اقتصبزی – ًطبى زازُ است اظ آًدبئیکِ هطکالت ثبلقَُی فطاٍاًی پیططٍی اًدبم فؼبلیتْبی اقتصبزی ٍخَز زاضز ،لصا تٌْب یک
اثعاض (یؼٌی ظکبت) ثطای حل ایٌگًَِ هطکالت کبفی ًیست زضًتیدِ ،استفبزُ اظ توبم اثعاضّبی هَخَز خْت زستیبثی ثِ ضستگبضی
ظطٍضی است ثٌبثطایي ،ثْتط است تب حسبثساضی اسالهی ثِ سوت تحقق اّساف اختوبػی ٍ اقتصبزی اسالم کِ پیصظهیٌِ
ضستگبضی ًیع ّستٌسّ ،سایت ضَز ثٌبثطایي ،زض ؼطاحی یک سیستن حسبثساضی اسالهی ،اّساف ٍ ٍیژگیّبی آى ؼَضی ثبیس تؼییي
ضًَس کِ ثتَاًٌس ًِتٌْب هَسسبت ضا ٍازاض ثِ اضائِ تصَیط ٍاقؼی اظ ػولکطز ذَز ،ثلکِ آًْب ضا ثِ اًدبم احسبى ٍ زٍضی اظ ثیػسالتی
تطَیق ًوبیٌس
ًتبیح آظهَى فطظیِ اٍل ًطبى هیزّس کِ اّساف حسبثساضی اسالهی ثب اّساف حسبثساضی سٌتی (هفیسی تصویوبت) فط زاضز ثب
تَخِ ثِ اتفب ًظط اکثط پبسدزٌّسگبى ثط هَظَع فَ  ،تسٍیي ٍ تَسؼِی حسبثساضی اسالهی هیتَاًس اظ ؼطیق اضائِ اؼالػبتی زض
هَضز هیعاى ضػبیت ضطیؼت اسالهی زض اًدبم هسئَلیتّب ٍ الگَ قطاض زازى اضظضْب ٍ اّساف اسالهی زض ضفتبضّبی اقتصبزی ثبػث
تَاًوٌسسبظی سْبهساضاى ّط سبظهبًی گطزز آظهَى فطظیِ زٍم ًطبى زاز کِ ثِ اػتقبز اػعبی ّیبت ػلوی هیعاى اّویت استفبزُ-
کٌٌسگبى اظ اؼالػبت حسبثساضی زض حسبثساضی اسالهی ثب حسبثساضی سٌتی هتفبٍت ثَزُ ثؽَضیکِ زض حسبثساضی اسالهی العاهب
سْبهساضاى هْوتطیي استفبزُکٌٌسگبى اؼالػبت حسبثساضی هحسَة ًویضًَس
زضًْبیت ،آظهَى فطظیِ سَم ًطبى زاز کِ ثِ اػتقبز اػعبی ّیبت ػلوی زض تْیِ اؼالػبت حسبثساضی ثبیس ثِ خٌجِّبی اختوبػی
ٍ هصّجی ًیع تَخِ ٍیژُای صَضت گیطز ایي اتفب ًظط هیتَاًس ثسیي هؼٌی ثبضس کِ سیستن حسبثساضی اسالهی ثبیس قبزض ثِ اضائِ
اؼالػبتی ثبضس کِ ثتَاًس سبظهبًْبی تدبضی ضا ثِ ضػبیت ضطیؼت اسالهی زض اًدبم فؼبلیتْبیص تطَیق ًوبیس ثٌبثطایي ،هیتَاى
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) استفبزُ کٌٌسگبى ٍ اؼالػبت اختوبػی ٍ هصّجی هحَض، ٍیژگیْب،ثطضسی حسبثساضی اسالهی (ثب تبکیس ثط اّساف

ازػب ًوَز کِ تفکطات اسکَالض زاضای خبیگبُ چٌساى هٌبسجی زض هیبى هحققبى حسبثساضی هسلوبى ًجَزُ ٍ آًْب هؼتقسًس زض تسٍیي
حسبثساضی اسالهی ثبیس اظ اضظضْب ٍ ٌّدبضّبی اسالهی استفبزُ ضَز
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