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Abstract 

Given the importance of Islamic banking, the main purpose of this study is to 

investigate the impact of economic growth and investment in the country on the 

development of Islamic banking. This research is descriptive in nature and applied 

in purpose. Relationships between variables were investigated using the method of 

simultaneous equations based on statistical data from 1371-1376. Data from the 

Central Bank of Iran and the World Bank have been used to collect information to 

test the hypotheses. The hypotheses were analyzed using the 2SLS method and 

considering the variance heterogeneity and fixing it using generalized least 

squares (GLS) using Eviews software. In the present study, the root mean square 

error is used to express the explanatory power of the model, which has an 

acceptable value of 0.085, and the research model has a suitable explanatory. 

Findings show that with the increase and development of Islamic banking and its 

proper implementation, the economic growth index has improved. Also, the 

improvement and development of Islamic banking will increase investment in the 

country. There is also a positive and significant relationship between human 

capital and economic growth. Capital productivity and savings indices have a 

positive and significant relationship with economic growth and GDP has a 

positive and significant relationship with increasing investment in the country. 

Finally, with the increase of coins, the amount of investment in the country will 

decrease. 
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 چکیده

تاثیر رشد اقتصااا ی و  یبررس پژوهش نیا یاصل هدف ،یاسالم یبانکدار با توجه به اهمیت موضوع

از نااوع   ت یاا از لحااام ماه  قیاا تحق  نیاا . ااساات سرمایه گذاری  ر کشور بر توسعه بانکداری اسااالمی  

روش معااا      از  استفا ه  با  رهایمتغ  انیم  روابط  .باشد  یم  یو از لحام هدف از نوع کاربر   یفیتوص

 یجمااآ آور  یباارا  .گرفاات   قاارار  یبررس  مور   1396-1371  یآمار  یها   ا هاساس    بر  یمبتن  همزمان

 یبانااک جنااان  نیو همچناا   رانیاا ا  یبانک مرکز  یاز  ا ه ها  قیاز تحق  ها  هیآزمون فرض  یاطالعا  برا

گرفتن ناهمسانی واریااانو و رفااآ   و  ر نظر  2SLSفرضیه ها با استفا ه از روش    شده است.  استفا ه

و   هیاا مااور  ت ز  Eviewsکمااک ناارز افاازار    به  (GLSآن با استفا ه از حداقل مربعا  تعمیم یافته )

 ر تحقیق حاضر از ریشه میانگین مربعا  خطا جنت بیااان قاادر  توضاای  قرار گرفته است.    لیتحل

می باشد و مدل تحقیق از توضاای    0.085 هندگی مدل استفا ه شده است که  ارای مقدار قابل قبول  

بااا افاازایش و توسااعه بانکااداری  د هاا  ینشااان ماا  قیتحق یها افتهی هندگی مناسبی برخور ار است.  

بنبااو  و توسااعه همچنااین  اسالمی و اجرای صحی  آن شاخص رشااد اقتصااا ی بنبااو  یافتااه اساات.

طه مثباات و معنااا اری بانکداری اسالمی سبب افزایش سرمایه گذاری  ر کشور می شو . همچنین راب

بین سرمایه انسانی و رشد اقتصا ی وجو   ار . شاخص های بنره وری سرمایه و پااو انااداز رابطااه 

رابطه مثبت و معنا ار با افزایش سرمایه گااذاری   GDPمثبت و معنا ار با رشد اقتصا ی وجو   ار  و  

ه گذاری  ر کشااور کاااهش  ر کشور  اشته است.  ر ننایت با افزایش اسکناس مسکوک میزان سرمای

 پیدا می کند.

 گذاری، معا    همزمانبانکداری اسالمی، رشد اقتصا ی، سرمایه: کلید واژگان
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 و بیان مسئله  مقدمه -1

اند. های اخیر مطالعا  زیا ی رابطه میان بخش مالی و اقتصا  واقعی را مور  سن ش قرار  ا ه ر سال

ها، تاثیر مطلوب توسعه بانکی و بازار مااالی را اند، یکی از آنا غاز شدهبر این اساس  و  یدگاه با هم  

کنااد )بوخاااتم و  هد،  ر حالی که  یدگاه  یگر از  ید مخالف پشتیبانی میبر رشد اقتصا ی نشان می

 (.  2018،  1بن موسا

که از طاارف  های رشد اقتصا ی، منابآ مالی است به اعتقا  بسیاری از محققان این حوزه، یکی از علت 

شااو  )فراهااانی های مولد و اقتصا ی سرازیر ماایها و موسسا  مالی و اعتباری به سمت فعالیت بانک

رشااد کاار ه اساات.  ر واقااآ،   ییبه طور استثنا  یاسالم  ی، مالویاز زمان تأس(.  1394فر  و همکاران،  

 300و بااه    2000 ر سااال    200بااه    1996موسسه  ر سال    85از حدو     یاسالم  یسا  مالوستعدا  م

-یماا   ت یاا  ر جنان فعال  یاسالم  یموسسه مال  500از    شیاست. امروز ب  دهیرس  2008موسسه  ر سال  

مرسوز   یها ر بانک  یاسالم  یهاوهیبا استقرار ش  یاسالم  یهابانک  ری، رشد چشمگنیعالوه بر ا  کنند.

 یغرب  یاز کشورها  یاریسبه ب  یاسالم  یمال  یهات یاز کشورها همراه بو ه است.  ر واقآ، فعال  یاریبس

پااو   را ییتغی  عرب  کشورهایو آلمان. به    کایمتحده آمر  ا  ی، اویانگل  ژهیو  به  است،  افتهیگسترش  

)بوخاااتم و باان   باشااند  یاقتصا   دیجد  یهاها را بر آن  اشت تا به فکر فرصت  ولت   "یبنار عرب"از  

 (.2018موسا،  

از ساانم بااازار عربسااتان   یماا ینی اسالمی تقریبااا   (، تامین مال2011های ارنست و یانگ )طبق گزارش

 نیصندوق باا . را  اشت و کویت و تقریبا  یک چنارز بازار بحرین، قطر و امارا  متحده عربی   یسعو 

بانااک  یهاااییمعتقدند که  ارا  یالمللنیب  یمال  یهاسازمان  ریو سا  ی(، بانک جنانIMF2پول )  یالملل

 افتااهی شیافاازا  رصدی  ر سال 16 شیبا متوسط افزا 2013 تا 2003سال از سال  9 یط یاسالم یها

 40از    شی ر حال حاضاار باا بیلیون   ر بو ه است.    2000، بیش از  2015ها  ر سال  این  ارایی  است.

انتظااار پااورز  کنند. طبااق اسااتاندار  ویاستفا ه م  یاسالم  یها ر سراسر جنان از بانک  یمشتر  ونیلیم

و  3)کااامر   ر برسااد  ار یاا لیم  4000 و براباار شااو  و بااه    2020سااال    تا پایااانبخش    نیرو  که ایم

 (.2015همکاران، 

تا کنون، اجرای  قیق و کامل آن   1362از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا  ر  هم شنریور ماه  

است. بسیاری از صاحبنظران پولی و مالی اسالمی شاخصه عملکر  اسااالمی  هایی همراه بو هبا مشکل

، مشااارکتیو باور  ارند که هر چااه ساانم عقااو     انندانک را استفا ه گستر ه آن از عقو  اسالمی میب

و شااده اسااالمی نز یکتاار  بانکااداریبااه حقیقاات الحسنه بیشتر باشااد، گذاری مستقیم و قرضسرمایه
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، 1)چاااپرا  بااو ن سااوق یافتااه اساات   برعکو، هر چه سنم آننا کمتر شو ، نظاز بانکی به سمت ربوی

ای بااه اجرای واقعی و  قیق عقو  مشارکت و عقو  مبا لااه  .(1381؛ موسویان،  1983،  2؛ صدیقی1985

ترین که از منم  های مطلوبی را برای اقتصا  کشور به همراه آور نتی ه  تواند امتیازها ومی  خو ی خو 

رضااه کاال، افاازایش تولید، افزایش تولیااد و ع  هایتوان به تطابق با عدل و قسط، کاهش هزینهآننا می

)نظرپااور و   های ناشی از تمدید قرار ا های بااانکی اشاااره کاار مشکل  گذاری و اشتغال و حلسرمایه

ترین آرمان اقتصا ی هر کشااوری اساات و منمتاارین رشد و توسعه پایدار عمده  .(1394معصوز زا ه،  

-اصلی تولید، ساارمایهگیری رشد اقتصا ی، رشد تولید ناخالص  اخلی و محرک  اندازه  معیار تعیین و

 .(1395)زمانیان و هاتفی م ومر ،   است  گذاری

توسعه اقتصا ی، ظرفیت تولیدی یک اقتصا  را با استفا ه از منابآ موجو  جنت کاهش خطاارا  و از 

-ها را کاهش  هد و مانآ ساارمایهتواند هزینهاینصور  می هد که  ر غیربین بر ن موانآ، افزایش می

 نی هد. از ایرا ارتقا م  یرشد و توسعه اقتصا   یمال  یگرواسطه  قیاز طر  یبانک  ستمیسگذاری شوند.  

 کنااد  ااا یاقتصااا  ا یهااا ر تماااز بخااش یعیتواند رشد سریثر و کارآمد مو م  یبانک  ستمیس  کی،  رو

 .(2015، 3)وار هانی و ارشد

 مرور ادبیات -2

 توسعه بانکداری اسالمی -2-1

 هاااآشوب ها و ر تنش ییبا  یریو هم نقش اثرپذ یهم نقش اثرگذار ها کهسازمان نیاز انواع ا یکی

 ساات ین  دهیپوشی  بر بازار بر کس  ی ر اقتصا  مبتن  ینظاز بانک  نیسنگ  اریبس  ت ی ار ، بانک است. مسئول

خو   ت یبا فعال رای  رکو  ساختار اقتصا   ایاقتصا  کشور که رشد و    یاجزا  نیاز منمتر  یکیو همواره  

نقااش  ،یمال یگرهاها با کارکر  واسطهبانک .(2018و همکاران،  4)نقویاست  ینظاز بانک زند،یرقم م

 کیاا بتواننااد از    دیها بارا بر عنده  ارند. بانک  یو بازرگان  یدیتول  یواحدها  یبرا  یمال  یازهاین  نیتأم

و  یدیاا تول یبااه واحاادها ال ی ر قالااب تساان گریخر  را جذب کنند و از طرف    یهاهیسرما  طرف

بتوانند نقااش خااو  را  یدیتول یواحدها  هیها شده و  ر نتآن  ت یبدهند تا باعث تقو   خدما ی  نعتص

 .(1398)خواجه پور و همکاران،  کنند  فایا ی رست به  یمل اقتصا   ر

-وجو  فقر و شکاف طبقاتی  ر جامعه به شمار ماای عامل عمده ربا که همان بنره یا سو  ثابت است،

شوند و از آن ا تولیدی میه آلو ه به ربا هستند، موجب ورشکستگی واحدهای  بانکی ک   هایآید. نظاز

شااوند کااه بااه گران شاادن و ای ااا  تااورز نیااز ماایسب  به عالوه  ؛کندفقر گسترش پیدا میبیکاری و  
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 ر اواسط قرن بیستم ماایال ی (. به همین  لیل  1398ان امد )نظری،  گسترش فقر و شکاف طبقاتی می

ی ایاان اعااالز شااده اهااداف( 1998عثمااانی )بااو یم.  ی تحت عنوان اقتصا  اسالمیشاهد ظنور ا بیات

های است که با آموزه  شناسایی و تأسیو نظمی اقتصا ی  کر ه است:طور بیان    را این  ا بیا  اقتصا ی

 (.1393ها را اجرا کند )باقری و بستانی،  و آن  های اسالمی سازگار باشدو روشقرآن و سنت  

 سااتمیاست.  ر هاار  و س  کسانی  یمعمول  یها ر اقتصا  با نقش بانک  یاسالم  یهاکبان  ینقش اساس

 یهااا و عملکر هاااحااال، روش  نیاا شااو . بااا ایارائه ماا   انیشده به متقاض  قیتلف  ی،، وجوه اضافیبانک

 سااتمیس یمتفاو  هستند. مشخصه اساس  گریکدیها با  ستمیسی  عرضه بانک  یهاوهیوجوه و ش  یتقاضا

قاباال واز،  ر  راز مااد ،   یهاااصااندوق  ی اشتن نرخ سو  مشخص است. طبق تئور  متعارف،  یبانک

افتد که مقدار وجوه عرضه شده )پااو انااداز( بااا مقاادار یاتفاق م  یی ر جا  بازار  بنره تعا ل  نرخ  بازار

 (.2014،  1)منکیو   ( برابر شو یگذارهیوجوه مور  تقاضا )سرما

مبنااای  اصل منآ رباست. مدل فعلی بانکداری اسااالمی باارترین اصل اقتصا  و بانکداری اسالمی،  منم

از   ی بااانکی شااکل گرفتااه کااه خااو  مااور  انتقااا  بساایاریانگاری ربااا و بناارهفرض اساسی یکسان

 (.1389نژا ،  )غنی  گویندصاحبنظران اقتصا ی است که از تفاو  مبنایی این  و سخن می

زمینااه امااور مااالی بااه ویااژه حرماات ربااا  ر  توسعه کشور، توجه به  ستورا  اسالمی  رتحقق    یبرا

-تاسیو کارایی یک نظاز مالی به ویژه  ر ایران به عنوان یک کشور اسالمی، ضروری محسااوب ماای

شو . برای ننا های مالی اسالمی نیز مدیریت نقدینگی از ویژگی منحصر به فاار ی برخااور ار اساات؛ 

روند، مبتنی باار ناارخ بنااره نقدینگی به کار میزیرا بسیاری از ابزارهای مالی مرسوز که برای مدیریت  

(. از ایاان رو عقااو  1392نااژا ،  هستند و از نظر شرعی و فقنی کاربر پذیر نیستند )نیکومراز و فاارو 

آیند. اسالمی  ر بانکداری اسالمی از اهمیت با یی برخور ار است و از ارکان نظاز مالی به حساب می

مراجعااه، مراااربه، ساالف، توان بااه   توسعه بانکداری اسالمی می  از منمترین ابزارهای مالی  ر جنت 

 اشاااره نمااو فااروش اقساااطی  و    کاهناادهاجاره به شرط تملیک، اوراق مشارکت، استصناع، مشااارکت 

 (.  1397)رجائی باغسیائی و همکاران، 

 گذاریسرمایه -2-2

یط مطلااوب آن نشااانگر تولید ملی از بارزترین نما های توسعه اقتصا ی  ر هر کشور است کااه شاارا

های اقتصا ی است و از سوی  یگر،  زمه مطلوبیاات تولیااد ملاای وضعیت قابل قبول  ر زمینه فعالیت 

 ر یک جامعه، وجو  شرایط کاری مناسب و استفا ه بنینه از سرمایه  اخلی است. از این رو، حمایت 

ر زمینه شکوفایی اقتصااا ی ایفااا  بدیل  تواند نقش بیهای  اخلی  ر سط  جامعه میاز کار و سرمایه

های فراوانی را نمو ه و به نحو موثری شرایط اقتصا ی مناسبی برای رشد و توسعه منیا ساز  تا انگیزه
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هااای اصاالی پیشاارفت و گذاران ای ا  نماید.  ر واقآ، یکی از محاارک برای نیروهای انسانی و سرمایه

توانااد تخصاایص صااحی  و مطلااوب منااابآ بااین گذاری است که میتوسعه اقتصا ی، افزایش سرمایه

های مختلف اقتصا  کشور را  ر جنت تقویت بنیه تولید  اخلی بکار گیر  )جالئی اساافندآبا ی بخش

 (. 1393و صمیمی،  

و تااوان اقتصااا ی هاار   ییایپو   ا یضروربه عنوان یکی از    را  گذاریهیتوسعه سرما(  1385محمدنژا  )

هااای آننااا بااه بخااش  ت یهدا  کارا وریهای غهیموجب جذب سرماسو    کیکه از    کندکشور مطرح می  

هااا بااه سااوی گذاریهی، سرماگذارانهیسرما  رییگ با توجه به جنت   گر،یمولد اقتصا ی شده از سوی  

 ت یاا اماار  ر ننا  نیاا تر باشااد کااه انییپا  سکیر  ایحرکت خواهد کر  که  ارای باز ه با تر و    عییصنا

گااذاری، باااز ه  ر ساارمایه (.1399)خاادا ا ی و اسااماعیلی،  شاادمنابآ خواهااد  نهیبن صیسبب تخص

گااذاران ی ساارمایهگذاری و پیش بینی باز ه بااراگذاری نقش کلیدی  ار  و تعیین باز ه سرمایهسرمایه

 (.1393)مقدز و همکاران،  اهمیت خاصی  ار 

و   یخصوصاا حال توسااعه، توسااط بخااش     ر  ی ر کشورها  ژهیوه  کشورها، ب   ر اغلب   یگذارهیسرما

-کل بلکه منم یاز تقاضا  ینه تننا به عنوان جزئ  یبخش خصوص  یگذارهیسرما  .ر یگ یان از م  ی ولت

-از مناام یکی ر واقآ (. 1383)صامتی،  ده است نی ر آ یشغل یهافرصت   ا یو ا رشد  تر از آن، منبآ

 و رشااد  یناخااالص  اخلاا   دیاا تول  شی زز جناات افاازا  طیشاارا   ا یکشورها، ا  یاقتصا   اهداف  نیتر

  ر  یگااذارهیساارما  ،یو رشااد اقتصااا   دیاا تول  شی زز جنت افاازا  طی. از جمله شراباشدیم  یاقتصا 

 (.1393)وفا و معمارزا ه طنران، است   یاقتصا   یهارساخت یز

 آن یهناا یو هز گااذارىهیرا وابسته به  و عامل نرخ باز ه انتظااارى ساارما  گذارىهیسرما(  1376کنف )

 شااانیاگذاری از  یدگاه مدیر، مبالغی است که باید به صاحبان سرمایه پر اخت؛  اند. هزینه سرمایهمی

که رشد و ترقى نظاز اقتصا  اسااالمى،  ر   اند ا ه   یتوض  ه،نرخ سو  و نرخ بنر  نیتفاو  ب  انیضمن ب

 سااتکم   ى،یشو  که صاحبان  ارامی  باعث   زکا   ارتباط با حذف بنره و وجوب زکا  است. وجوب

و حرماات   ندیفزایب  شانیاندازهاکنند، بر پومی  پر اخت   همان مقدارى که به عنوان زکا   براى جبران

 شااو میکم  کاریب ىیهم  ارا  ابد،ییم  شیانداز افزاپو  شو ؛ هممی  نگىیربا باعث کاهش تقاضای نقد

 (. 1391)صمصامی و توکلی،  

 رشد اقتصادی -3-3

سط  رفاه  شیافزای برا رایز د،یآیکشور به شما م  هر  یاز اهداف منم اقتصا   یرشد و توسعه اقتصا 

رشااد و   هیجااز  ر سااا  مناام  نیاا و ا  ابندیبنبو     یو اجتماع  یاقتصا   یهاشاخص  دیافرا  هر کشور با

و  ر  افتااهیتوسااعه    یکشااورها  نیامروز که شکاف باا   یای.  ر  نست ین  سریکشورها م  یتوسعه اقتصا 

 نیاا باار ن ا نیاز ب یحال توسعه برا  ری کشورها نی ر ب یمیحال توسعه قابل  رک است، جنبش عظ

 ر حااال توسااعه خواهااان   یکشااورها  ماار ز  خصوص،  نیبه وجو  آمده است.  ر ا  یشکاف اقتصا 
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 کوشااندیماا   ایاا   کنناادیکشورها مناجر  م  نیا  به  هستند،  افتهیتوسعه    یهمانند مر ز کشورها  یزندگ 

توجه بااه مقولااه رشااد و توسااعه   نی. بنابرابرسانند  افتهی  توسعه  یخو  را به سط  کشورها  یکشورها

 (1397)رحمانی و معتمدی،   است   شیبه سرعت  ر حال افزا  یاقتصا 

 اماار  نیاا او    رو یماا   شمار  به  یاقتصا   نظاز  هر  منم  اهداف  از  یکی  با   یاقتصا   رشد  نرخ  به  یابی ست

 شااناخت   نیهمچناا   و  یاقتصااا   یهااست یس  ثبا   ،یاقتصا   مناسب   یهااست یسی  ریکارگ   به  مترمن

( رشد 1393باغیان )قره  .(1392) هقان منشا ی و پوررحیم،  است ی  اقتصا   رشد  بر  مؤثر  عوامل  شتریب

کند که به افزایش کمی و مداوز  ر تولید یا  رآمد سرانه از طریق ارتباط اقتصا ی را این گونه بیان می

)اسااتا ی، گوینااد  تصا ی میبا افزایش  ر نیروی کار، مصرف، سرمایه و ح م ت ار  اطالق، رشد اق

1395.) 

 جامعااه کیاا   یاقتصااا   عملکاار   ساان ش  یباارای  اریمع  عنوان  به  آن  شیافزا  و  ی اخل  ناخالص  دیتول

 .(2011، 1سااگر و یبااوکک) اساات  بو ه توجه مور  گذشته از آن بر مؤثر عوامل یبررس  و  است   مطرح

رشااد و توسااعه   ر کااه اشاادبیماا  ت یاا اهمکالن اقتصااا ی با  رهاییجمله متغ  از  یناخالص  اخل  دیتول

 نیاا از ا  اسااتفا ه  ها باااربه طور معمول توان قدر  اقتصا ی کشااو .   ار   ییاقتصا ی نقش منم و بسزا

 زانیاا و م  یناخااالص  اخلاا   دیاا تول  باار  عواماال مااوثر  ییلحااام شناسااا  نیشو . بدیم  دهیشاخص سن 

 .  (1397لشگری و همکاران، )  است   ت یاهم ها حائزاثرگذاری آن

کسااب و   از طرفاای  است.  یرشد اقتصا   یهااز جمله علت   یمحققان معتقدند که منابآ مالاز    یاریبس

-برونااد کااه قاارض  دیاا ارزان و مف  یبه سرا  ابزارها  دیبا  های خو ی پروژهمنابآ مال  نیتام  یکارها برا

 هااا ر بانک  قرض الحسنه  یهاسپر ه  شیافزا  یبرا   یگر  باشد. از طرفیابزارها م  نیاز ا  یکیالحسنه  

 ا . به ایاان مر ز گسترش    نی ر برا  فرهنگ آن  ها،  رسانی از مزایا و فواید این نوع سپر هبا اطالع  دیبا

 یمال  ال یو تسن  هاکشور و سپو پر اخت واز  یها ر بانکالحسنه  های قرضسپر ه  شیافزا  طریق با

بااه طااور کلاای . د شدخواهکشور هموار  داریتوسعه پا ریمس ،ها به صاحبان کسب و کاربانک  یاز سو 

های راکد را به توان گفت بانکداری اسالمی با هدایت پو اندازها به سمت کسب و کارها، سرمایهمی

د را بااه همااراه خواهاا   اشتغال کاماال نیااروی کااار  به تبآ آن  سمت تولید و رشد اقتصا ی سوق  ا ه و

حداکثر کر ن سو  تمرکااز کننااد،   های اسالمی نباید تننا بربانک  ،نتی ه عالوه بر این موار    ر اشت.  

-افاازایش تولیااد و ساارمایهبلکه باید به بنبو  مسائل اجتماعی و اقتصا ی مانند کاهش بیکاری و فقر، 

بر رشااد   یالماس  یهانقش بانک  نییتب  ق،یتحقاین    یهدف اصل  ل،ی ل  نیبه همگذاری نیز کمک کنند.  

   .باشدیم یکشور به صور  ت رب  یگذارهیو توسعه سرما  یاقتصا 

 یبانکاادار  ریتاااث  نااهیتوان گفاات  ر زمیم  ق،یموضوع تحق  رامونیشده پ  یبررس  یهانهیشیبا توجه به پ

 ر اساات. ان از شده   یمطالعا  محدو   یخارج  یو کشورها  رانی ر ا  یگذارهیبر رشد سرما  یاسالم
 

1. Bucci and Segre 
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 یبررساا  این تحقیق،توان گفت که نوآوری  می  ن،یشیمطالعه نسبت به مطالعا  پ  نیا  ینوآور  ارتباط با

از  یرگیاا  ر کشور با بنره  یگذاری و رشد اقتصا هیسرما  ،یاسالم  بانکداریتوسعه    نیانتقال همزمان ب

 .باشدیم رانی ر اقتصا  ا  ایپو   هایاز روش یکیمدل معا    همزمان به عنوان 

 روش شناسی -3

 مدل تحقیق -3-1

 ی،توسااعه بانکااداری اسااالم  نیباا   همزمان  انتقال  یررسب  پژوهش،  این  ان از  از  هدف  اینکه  به  توجه  با

 کاااربر ی  هاادف،  نظر  از  تحقیق  این  که  گفت   توانمی  است،   ر کشور  و رشد اقتصا ی  گذاریهیسرما

 یفیتوصاا  یهااا ا ه  را  قیاا تحق  یآمااار  جامعهباشد.  همبستگی می-نظر اجرا از نوع توصیفی  زاست و ا

 مااور   یرهااایمتغ  و  هاهیفرض  به  مربوط  یها ا ه.  ت  ا ه اس  لیتشک  1396  تا  1371  یهاسال  به  مربوط

اسااتخرا    یجنان  بانک  همچنین  و  رانیا  یمرکز  بانک  یها ا ه  از  قیتحق  یهاهیفرض  آزمون  جنت   ازین

-بررسی فرضیه  برای  ریزهای  مدل  ق،یتحق  موضوع  مور    ر  شده  ان از  یبررس  به  توجه  با  .است   شده

                          شو .به کار گرفته می های

برای بررسی رشد اقتصا ی و توسعه بانکداری اسالمی با توجااه بااه مبااانی نظااری و ماادل مدل اول:  

( مدل زیاار باارای بررساای 1395( و  ژپسند و بخارایی )2005و    2002اقتصا ی استاکنمر و اوتاران )

 فرضیه اول به کار گرفته شده است.

 (1  )                           

با توجه به مطالعا  ان از   یاسالم  ی ر کشور و توسعه بانکدار  یگذارهیسرما  یبررس  یبرا:  مدل دوم

 (2010) اهلل ب یاا و حب انیو سااوف(  1396)  یو ثماار  ی، شاه آبا (1392)  و همکاران  خیشده توسط مشا

 ی زیر برای بررسی فرضیه  وز به کار گرفته شده است.مدل برآور

  (2  )                      

گذاری  ر ، سرمایه، توسعه بانکداری اسالمی؛ ، تولید ناخالص  اخلی؛ ها  ه  ر آنک 

، انباشاات مخااار  تحقیااق و ، تولید ناخالص  اخلی به موجو ی سرمایه خالص؛ کشور  

،  ؛رشد پااو انااداز  متغیرهای،  gوری سرمایه؛  ه، بنرz، اشتغال؛  ، سرمایه انسانی؛  توسعه؛  
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هااای قااانونی ه، سااپر های  یااداری و غیر یااداری؛  اسکناس مسکوک  ر جریان به م موع سپر ه

هااا بااه بانااک ک، بدهی بانهای  یداری و غیر یداری؛ ا نز  بانک مرکزی به م موع سپر ههبانک

 ، بدهی بخش  ولتی به بانک مرکزی.مرکزی؛  

 

 شوند:یم  رییگ اندازه ریبه شرح ز قیتحق  رهاییمتغ

متغیاار تولیااد  ایاان  ر اقتصااا  اساات. یریاا گ اندازه یهاسایاز مق یکی  یناخالص  اخل  دیتول:  

 باشد.می 1383ناخالص  اخلی به قیمت ثابت سال 

اشااد و از نساابت تساانیال  بی توسعه بانکداری اسالمی  ر کشور ماای هنده: این متغیر نشان

های اسالمی کشور )تامین مالی بخش خصوصی( مالی ) ر قالب عقو  اسالمی( ارائه شده توسط بانک

 آید. به تولید ناخالص  اخلی به  ست می

 هد که از میاازان انباشاات ساارمایه ان از شده  ر کشور را نشان می گذاری: این متغیر میزان سرمایه

 آید.گزارش شده توسط بانک مرکزی به  ست می

 1383: این متغیر از نسبت تولید ناخالص  اخلی به موجو ی سرمایه خالص به قیمت ثابت سال 

 آید.به  ست می

گاازارش شااده  یهااا هااد کااه از  ا هیو توسعه را نشان م قیتحق یهانهیهز  زانیم  ریمتغ  نیا:  

 شو .یاستخرا  م  یو بانک جنان یتوسط بانک مرکز

گزارش شده توسط بانااک   یها هد که از  ا هیکشور را نشان م  یانسان  هیسرما  زانیم  ریمتغ  نیا:  

 شو .یاستخرا  م  یتوسعه جنان  یهاشاخص یآمار  گاهیو پا  یمرکز

گاازارش شااده توسااط بانااک  یهااا هد که از  ا هیاشتغال  ر کشور را نشان م  زانیم  ریمتغ  نیا:  

 .شو یاستخرا  م  یتوسعه جنان  یهاشاخص یآمار  گاهیو پا  یمرکز

z  :ثاباات  یهایی هد و نسبت ارزش افزو ه به ارزش  ارایرا نشان م  هیسرما  یوربنره  زانیم  ریمتغ  نیا

قاباال  یگاازارش شااده توسااط بانااک مرکااز  یهااز  ا ه  ریمتغ  نیمربوط به ا  یها.  ا هدیآیبه  ست م

 باشد.یاستخرا  م

gبااه  یاز نسبت پو انداز خااالص ملاا  هد و از : این متغیر میزان رشد پو انداز  ر کشور را نشان می

 آید.به  ست می 1383ثابت    مت یخالص به ق هیسرما  یموجو 

هااای  یااداری و غیر یااداری بااه ر از نسبت اسکناس مسکوک  ر جریان به م موع سپر ه: این متغی

 آید. ست می
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هااای  یااداری و ها نز  بانک مرکزی به م موع سااپر ه: این متغیر از نسبت سپر های قانونی بانک

 آید.غیر یداری به  ست می

هااا و  هااد و از  ا ها به بانااک مرکاازی  ار  را نشااان ماایهکهایی که باناین متغیر میزان بدهی  :

 باشد.اطالعا  گزارش شده توسط بانک مرکزی قابل استخرا  می

هااا  هد و از  ا ههایی که بخش  ولتی به بانک مرکزی  ار  را نشان می: این متغیر میزان بدهی

 باشد.را  میو اطالعا  گزارش شده توسط بانک مرکزی قابل استخ

 2SLSسیستم معادالت همزمان و رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای   -3-2

 نیاا باشااد.  ر ایمناسااب نماا  ،یروابااط اقتصااا  نییجنت تب یاطرفه کی یموار  رابطه عل یاری ر بس

 نیاایتع Y لهیبه نوبه خو  به وس زیها نXاز  ی ار ، بلکه بعر  یبستگ  X  یرهاینه تننا به متغ  Yمواقآ  

 یرابطااه ا  X  یرهایاز( متغ  یو )بعر  Y  نیموار  ب  نیتوان گفت که  ر ایشوند. به طور خالصه میم

و وابسااته،   یحیتوضاا   یرهااایبا عنوان متغ  رهایمتغ  کیتفک   هیهمزمان وجو   ار  که  ر نت  ای و طرفه  

ور همزمان بااه که به ط  ییرهایم موعه متغ  یبندبا  سته  ب یترت  نی هد. به ایاعتبار خو  را از  ست م

به عبار  خواهد شد.    اصلمعا    همزمان ح  یهاشوند، مدلیم  نییتع  رهایم موعه متغ  هیبق  لهیوس

وابسااته و  ر نتی ااه   متغیاار  کیهستند که  ر آننا بیش از    ییهامعا    همزمان، م موع معا له یگر  

فرض باار  ایمعا له  ر تک ای است.معا له وجو   ار  که متفاو  از معا    تک معا له  کیبیش از  

بااو ن،  ارای   تصااا فی  اقل  ر صااور دحاا   ایاست که متغیرهای توضیحی غیرتصا فی هستند و    نیا

آن است که  همزمان فر  معا    به مشخصه منحصر کیمستقل از اجزا اخالل تصا فی است.    آیتوز

ملحوم اساات.   فوق  ز سیستما  گریعنوان متغیری توضیحی  ر معا له    معا له، به  کیمتغیر وابسته  ر  

کااه  ر آن  ایمعا له متغیرهای توضیحی وابسته، تصا فی بو ه و معمو   با جز اخالل گونه  نیا  نیبنابرا

حداقل مربعا    روش  اند،  ارای همبستگی است.  ر چنین مواقعیعنوان متغیر توضیحی وار  شده  به

برآور هااای  گااری  عبار  اربر  نیست. بههای حاصله، قابل ک کالسیک به علت ناسازگار بو ن تخمین

. یاادینخواهد گرا  حقیقی  ریگاه به مقا هیچ  (باشد  گبه هر اندازه که بزر)فوق، صرفنظر از ح م نمونه  

 ای رونزا    ریهر متغ  یکه برا  انیب  نیخواهد بو . به ا  شتریب  کیها از  همعا   ، تعدا  معا ل  لیقب  نی ر ا

معااا     یهااا ر ماادل ،یاتک معا له یهابرخالف مدل ن،ی. بنابرا اشت  میمعا له خواه  کیوابسته،  

 کی  یپارامترها  نیتوان به تخمینم  ستم،یمعا    س  ریهمزمان، بدون توجه به اطالعا  حاصل از سا

 معا له منفر  پر اخت.

و ها بااه  های مختلفی وجو   ار . به طور کلی این روشبرای برآور  سیستم معا    همزمان، روش

ای هاار های تک معا لهشوند.  ر روشای تقسیم میهای تک معا لههای سیستمی و روش سته روش

یک از معا    سیستم )معا    همزمان( به طور تکی با توجه به تمامی قیدهای وضآ شااده باار آن 
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ا    معا له )از قبیل حذف برخی از متغیرها( و بدون توجه به تمامی قیدهای وضآ شده بر  یگر معاا 

های سیستمی، تمامی معا    الگو به طور همزمااان، بااا شو .  ر حالی که  ر روشسیستم برآور  می

توجه به تمامی قیدهای وضآ شده بر سایر معا   ، از لحام نداشتن برخی متغیرها )که برای شناسااا 

از (.  1396،  شااو  )اساادی  و همکااارانبو ن معا   ، توجه به این قیدها ضروری است( برآور  ماای

، 2افتااهی میتعماا  ی، روش گشااتاورها1روش گشتاورها توانیزمان ممنم برآور  معا    هم  یهاروش

سااه   یمعمااول  عااا ، و روش حااداقل مرب4یا و مرحلااه  ی، روش حداقل مربعا  معمول3نیزیروش ب

 7دو اطالعااا  محاا   ییو روش حداکثر  رستنما  6اطالعا  کامل  یی، روش حداکثر  رستنما5یامرحله

 .را ناز بر 

است که   ییهاپوشش مدل  یبرا  یونیرگرس  شرفتهیروش پ  کی  یاحداقل مربعا   و مرحله  ونیرگرس

 ژهیکنند. به ویاست، را نقض م  یعموم  یخط  ونیرگرس  یبو ن را که مفروضه اصل  یبازگشت  ت یخاص

 ریاا خااو  را بااا متغ  نیب  شیپ  یهاریاز متغ  یشتریتعدا  ب  ای  کی  نیب  یهمبستگ  دیکه محقق با  ییهامدل

کنااد کااه یفاارض ماا   یعمااوم  ونی. مدل رگرسدیچک نما  یریگ اندازه  یوابسته مدل از نقطه نظر خطا

 فرض محقق نشو  مثال  شیپ نیا کهی . زمانستندیمستقل همبسته ن  یهاریوابسته با متغ  ریها  ر متغخطا

. بااو معتبر نخواهااد    OLS  یونیآور  رگرسور   و طرفه وجو   اشته باشد، بررابطه به ص  کهی  زمان

باارآور  ارزش   یکه با خطاها ناهمبسته هسااتند باارا  ییبا حداکثر کارا  ییهاریاز متغ  2SLS  ونیرگرس

باارآور   یشده برا فیتعر ریمقا  نیساز  ر فاز اول استفا ه نمو ه و سپو استفا ه از امساله  یهاریمتغ

 وابسته)فاز  وز(. ریمتغ را ییتغ ینیب شیو پ یخط ونیمدل رگرس

 های تحقیقها و ارائه یافتهتجزیه و تحلیل داده -4

منظااور بررساای هباا   ،های علاایقبل از ان از تحلیل  ،خطی بین متغیرهای مستقل  ر پژوهشارزیابی هم

 VIFباشد. باادین منظااور شاااخص  عدز وجو  رابطه خطی مشترک چندگانه بین متغیرها ضروری می

خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل اسااتفا ه شااده اساات. منظور بررسی هم  )عامل تورز واریانو( به

، و همکاااران 8گر   )هیااربرای این شاخص مطلوب تلقی می  5، مقا یر کمتر از    VIF رباره شاخص  

( 1(. و به عبارتی با توجه به جاادول)2020زا ه و همکاران،  ، مقدز2019، ابراهیمی و همکاران،  2014

 ین متغیرهای مستقل وجو  ندار .خطی چندگانه بهم

 
1. Method of Moments 
2. Generalized Method of Moments-GMM 
3. Bayesian methods 
4. Two Stage Least Squares-2SLS 
5. Three Stage Least Squares-3SLS 
6. FIML 
7. LIML 

8 Hair et al. 
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 ق یتحق  یرهایمتغ نیب یهم خط یبررس -1جدول 

 مدل اول 

 

 

عاماال تااورز  واریانو ضرایب  متغیرها

 واریانو

IBF 1.89e 3.449 

K 98.684 3.003 

PC 9.002  4.204 

R&D 13.469 4.518 

HC 255.370 3.165 

EM 1.14e 1.533 

g 7.17e 2.909 

z 1.46e 3.462 

 مدل  وز 

 
 

IBF 6556.14 2.757 

GDP 3.46e 2.580 

L(C/D) 17984 2.068 

L(LD/D) 135523 3.023 

LBD  173883 4.428 

LPSD 1.79e 3.893 

 

 ار بااو ن ن روابااط موجااو   ر رگرساایون و معناایبه منظور اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی نبو 

آزمااون  یکاای   حاسبه ریشه واحد متغیرهای پژوهش بااروشمتغیرها، اقداز به ان از آزمون مانایی و م

ها گر ید. فرضیه صفر آزمون بیانگر وجو  ریشه واحد بو ه و اگاار احتمااال  ر مدل  1فولر تعمیم یافته

آلترناااتیو   شااو  و فرضاایه رصد فرضیه صفر ر  ماای  95باشد با اطمینان    0/ 05جدول زیر کوچکتر از  

نتااایج حاصاال از آزمااون ریشااه واحااد باارای بر طبااق  شو .  می  یعنی عدز وجو  ریشه واحد پذیرفته

گیری مرتبااه اول و  وز برخی متغیرها نیاز به تفاضل  آمده،(  2جدول )  که  رهای ننایی  متغیرهای مدل

 . اشتند ÷جنت مانا شدن

 ییآزمون مانا  جی نتا  -2جدول 

 
1Augmented Dickey-Fuller 
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 نتی ه آزمون I(0)  -فولر تعیمی یافتهآزمون  یکی متغیر

 مالاحت آماره

L(BD) 1.998- 0.258  پایا نیست 

L(C/D) 2.131- 0.234  پایا نیست 

EM 3.420- 0.019  پایا است 

G 0.676- 0.835  پایا نیست 

GDP 0.772- 0.809  پایا نیست 

HC 1.245- 0.997  پایا نیست 

IBF 1.753- 0.393  پایا نیست 

K 1.953- 0.999  پایا نیست 

L(LD/D) 1.029- 0.726 ست پایا نی 

PC 2.927- 0.058  پایا نیست 

L(PSD) 2.846- 0.067  پایا نیست 

R&D 0.303- 0.973  پایا نیست 

Z 1.700- 0.418  پایا نیست 

 -فولر تعیمی یافته بااا تفاضاال مرتبااه اولآزمون  یکی متغیر

I(1) 

 نتی ه آزمون

 احتمال آماره

L(BD) 5.215- 0.000  پایا است 

L(C/D) 4.534- 0.002 ا است پای 

G 6.251- 0.000  پایا است 

GDP 3.526- 0.016  پایا است 

HC 2.229- 0.201  پایا نیست 

IBF 5.764- 0.000  پایا است 

K 3.997- 0.001  پایا است 

L(LD/D) 4.572- 0.001  پایا است 

PC 4.513- 0.001  پایا است 

L(PSD) 2.820- 0.071  پایا نیست 

R&D 7.232- 0.000  پایا است 

Z 3.421- 0.020  پایا است 

 -فولر تعیمی یافته بااا تفاضاال مرتبااه  وزآزمون  یکی متغیر

I(2) 

 نتی ه آزمون
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 احتمال آماره

HC 4.888- 0.001  پایا است 

L(PSD) 3.624- 0.016  پایا است 

 

و  ر نظاار   2SLSهااای تحقیااق بااا اسااتفا ه از روش  نتایج حاصل از برآور  مدل تحقیق برای فرضیه

( 3(  ر جاادول )GLSناهمسانی واریانو و رفآ آن با استفا ه از حداقل مربعا  تعمیم یافته )  گرفتن

، مقاادار آماااره شو  براساس نتایج تخمین ماادل تحقیااقنشان  ا ه شده است. همانطور که مالحظه می

خااو   قرار  ار  کااه نشااان از عاادز 2.5تا  1.5 وربین واتسون برای هر  و مدل ارائه شده  ر بازه بین 

 همبستگی بین خطاها  ار . 

این متغیرهااا    هد م موعا همچنین ضریب تعیین تعدیل شده متغیرهای استفا ه شده  ر مدل نشان می

قدر  تبیین  ارند. ذکر این نکتااه   %64.5میزان    K رصد از واریانو و  ر مدل    GDP  68.3% ر مدل  

تااوان بااه معااا    همزمااان نماای  ضروری است که  ر هنگاز بررسی قدر  توضی   هندگی سیستم

باشد. به همااین می 1 ر بازه منفی بی ننایت تا  R2میزان ضریب تبیین استنا  نمو  و  لیل آن حرکت  

 هنگی جنت بیان قدر  توضی   (1RMSEA) لیل  ر تحقیق حاضر از ریشه میانگین مربعا  خطا  

باشااد کااه از فرمااول زیاار ماای 2MSEمدل استفا ه شده است. این ضریب  ر واقآ م ذور شاااخص  

 محاسبه شده است.

(3) 

 5با توجه بااه سااط  معنااا اری بزرگتاار از    (C2 ر مور  فرضیه اول، متغیر توسعه بانکداری اسالمی)

رابطه معنا اری با رشد اقتصا ی ندار  امااا ایاان   %95 ر سط  معنا اری    1.96کمتر از    tصدز و مقدار  

تااوان انی قرار گرفته است. با توجه به مثبت بو ن ضریب میمور  پشتیب  %90فرضیه  ر سط  اطمینان  

اینگونه بیان نمو  که با افاازایش و توسااعه بانکااداری اسااالمی و اجاارای صااحی  آن شاااخص رشااد 

 اقتصا ی بنبو  یافته است.  

صدز   5با توجه به به سط  معنا اری کوچکتر از   ر مور  فرضیه  وز، متغیر توسعه بانکداری اسالمی  

گااذاری  ر کشااور رابطه معنا اری با شاخص سرمایه  %95 ر سط  معنا اری    1.96بیشتر از    tر  و مقدا

 ،C11توان بیان نمو  با توجه به مثبت بو ن ضااریب شو . همچنین می ار  و فرضیه  وز نیز تایید می

 شو .  گذاری  ر کشور میبنبو  و توسعه بانکداری اسالمی سبب افزایش سرمایه

 
1 Root Mean Square Error of Approximation  (RMSEA) 
2 Mean Sqquare Error (MSE) 
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توان به رابطه مثبت و معنا ار ساارمایه انسااانی و رشااد اقتصااا ی اشاااره توجه  یگر می  از نکا  قابل

انداز رابطه مثبت و معنااا ار بااا رشااد اقتصااا ی را وری سرمایه و پوهای بنرهنمو . همچنین شاخص

گااذاری  ر کشااور رابطه مثبت و معنا ار بااا افاازایش ساارمایه  GDP هند. همچنین شاخص  نشان می

گااذاری  ر کشااور کاااهش پیاادا . نتایج نشان  ا  با افزایش اسکناس مسکوک میزان سرمایه اشته است 

 کند.می

 پژوهش یهاهیآزمون فرض جی نتا -3جدول 

 Weighted two-stage least squareروش تخمین: 

 26تعدا  مشاهدا  : 

 50مشاهدا  سیستم کلی : 

 1396تا   1371های نمونه بررسی شده سال

  ضریب مسیر انحراف معیار tآماره معنا اری   سط  معنا اری

0.6908 0.401081 622193.2 249549.8 C(1) 

0.0979 1.650183 111206.3 183510.7 C(2) 

0.4349 0.789989 8.032694 6.345739 C(3) 

0.2408 1.193123 2.426144 2.894687 C(4) 

0.1940 1.324376 2.967672 3.930314 C(5) 

0.0502 1.984900 12.92181 25.64851 C(6) 

0.6964 0.393375 8643.606 3400.179 C(7) 

0.0322 2.230224 684476.8 1526537. C(8) 

0.0000 5.151614 97779.99 503724.8 C(9) 

0.0557 1.978946 129263.2 255804.9 C(10) 

0.0190 2.459952 6870.535 16901.19 C(11) 

0.0000 6.946325 0.004988 0.034646 C(12) 

0.0908 -1.739063 3123.725 -5432.354 C(13) 

0.1047 -1.665939 1137.937 -1895.734 C(14) 

0.1131 -1.625235 11367.16 -18474.30 C(15) 

0.3519 -0.943555 353.8307 -333.8586 C(16) 

 معا له اول

GDP = C(1) +  C(2)*IBF + C(3)*K + C(4)*PC + C(5)*RD + C(6)*HC+ 

C(7)*EM + C(8)*G + C(9)*Z 

 معا له  وز

K = C(10) + C(11)*IBF + C(12)*GDP + C(13)*CD + C(14)*LDD +C(15)*BD + 

C(16)*PSD 

 GDPهای برازش مدل شاخص

 %68.3ضریب تعیین : 

 %67.6ضریب تعیین تعدیل شده : 

 2.48واتسون:  -آماره  وربین
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 RMSE  :0.083شاخص  

 Kهای برازش مدل شاخص

 %64.5ضریب تعیین : 

 %62.6ضریب تعیین تعدیل شده : 

 2.13واتسون:  -آماره  وربین

 RMSE  :0.085شاخص  

 ضرایب  انحراف معیار zآماره  سط  احتمال
نمااا  مقااا یر 

 جاری

0.000 10.770 3.585 38.614 C(1) 

0.585 0.545 0.948 0.517 C(2) 
0.268 1.105- 373.220 412.720- C(3) 
0.000 10.770 0.670 7.217 C(4) 
0.002 3.016 357.487 1078.518 C(5) 
0.000 10.770 242.661 2613.548 C(6) 

 باشند.ی ر معا    همزمان م  رهایمتغ ب یضرا C16تا  C1* نکته :  

( ارائه شده است. همچنین کااانتر پااال  بااا 1مانده متغیرهای وابسته  ر نمو ار ) ر ننایت مقا یر باقی

گذاری  ر کشااور و رشااد اقتصااا ی  ر ر متغیرهای توسعه بانکداری اسالمی، شاخص سرمایهتمرکز ب

گااذاری  هد با توسعه بانکداری اسالمی، رشااد اقتصااا ی و ساارمایه( ارائه شده که نشان می2نمو ار )

 اند.تری ایفا کر هرنگنقش پر
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 هوابست یرهایپسماند متغ  ری مقاد  ای مانده  یباق -1نمودار        
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 قیتحق  یهاهیفرض د ییکانترپالت تا -2نمودار        

 

 نتیجه گیری

- ر شااکل یمختلفاا  عوامل است.  شی ر سراسر جنان  ر حال افزا  با یتقر  یاسالم  یبانکدار  ت یمحبوب

حساااس   یاسالم  نیکه مر ز مسلمان به قوان  آن ا  ، ازمثالی  . براباشدمیثر  و م  یبانک  ستمیس  نیا  یریگ 

 از محققااان  یاری، از آن ااا کااه بساا نیاا ندار . عالوه بر ا  یاکه بنره ارند    یبانک  ستمیس  به  ازی، نهستند

 سااتمیسو  دیاا جد یبانکاادار کیاا شو ، ی ر  رآمد افرا  م ینابرابر شی ارند که بنره باعث افزا  اعتقا 

عت بانکااداری اسااالمی  ر آن  ر باشد که صنایران یک کشور مسلمان می  است.  ازیبدون بنره مور  ن

 اجرا است.   حال

کند، تولیااد ناخااالص هایی است که قدر  اقتصا ی کشورها را مشخص میترین شاخصیکی از منم

-ای ماای اخلی است. این شاخص برای اقتصا  انان کشورهای  ر حال توسعه نیز  ارای اهمیت ویژه

شااو . خلی آننا میباشد، زیرا برای جبران عقب افتا گی  ر این کشورها توجه خاصی به رشد تولید  ا

 ،یرشااد و توسااعه اقتصااا  ناادی ر فرا یگذارهیبه نقش سرما  یرشد و توسعه اقتصا   ا ی ر اکثر نظر

 یمنااابآ باارا  نیاا ا  نااهیبن  صیو ضرور  تخص  یگذارهیشده است. با توجه به کمبو  منابآ سرما  دیتاک 

ابآ مناا  صیتخصاا  نااهیکشااور  ر زم کیاا  ینسااب یهااات یاا  زز اساات مز ،یرشااد اقتصااا  کیاا تحر

هااا، بخااش نیبه کارآماادتر یگذارهیشده و با اختصاص منابآ سرما  ییشناسا  ی رست  به  ،یگذارهیسرما

 شو .یفراهم م یرشد اقتصا   آیمد از منابآ محدو   ر جنت تسرآامکان استفا ه کار
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 شیافاازا ی، نتااای ی همچااوننظاز بانکداری اسااالم  استقرار  کنند که بای بیان میاقتصا  اسالم  ا ینظر

شو . به همااین  لیاال  ر ایاان تحقیااق، پااو از حاصل مید و کاهش تورز  یتول  شیری، افزاگذاهیسرما

 تااا 1371بررسی مانایی متغیرهای مدل، با استفا ه از روش سیستم معا    همزمان برای  وره فصلی 

ر اختااه گذاری  ر کشااور پبه بررسی رابطه توسعه بانکداری اسالمی با رشد اقتصا ی و سرمایه  1396

 از بررسی فرضیا  به شرح زیر است:  شد. نتایج حاصل

 یرابطووه معنوواداردر کشووور  یو رشد اقتصاد یاسالم یتوسعه بانکدار نیبفرضیه اول:  •

 وجود دارد.

 5بزرگتاار از    ی( با توجه بااه سااط  معنااا ارC2)یاسالم  یتوسعه بانکدار  ریاول، متغ  هی ر مور  فرض

 نیاا ندار  امااا ا یبا رشد اقتصا  یرابطه معنا ار  %95  یسط  معنا ار ر    1.96کمتر از    tصدز و مقدار  

تااوان یم  ب یقرار گرفته است. با توجه به مثبت بو ن ضر  یبانیمور  پشت  %90  نانی ر سط  اطم  هیفرض

آن شاااخص رشااد   یصااح یو اجاارا یاسااالم یو توسااعه بانکاادار شینمو  که با افزا  انیگونه ب  نیا

 است.    افتهیبنبو     یاقتصا 

(، رابااا و یااونو 2019)  1(، تاباااش2020)  دچهیلدهم و مکنتایج به  ست آمده  ر این فرضیه با نتایج  

( و عزتاای و 1394فر  و همکاران )(، فراهانی2009(، فرغانی و مولیانی )2012، عبده و عمر )(2016)

( و 2017ان )باشد ولی با نتی ه به  ست آمده  ر تحقیق سومارتی و همکارسو می( هم1393کاظمی )

 باشد.سو نمیهم (2015وار هانی و ارشد )

 یدر کشووور رابطووه معنووادار  یگذارهی و سرما  یاسالم  یتوسعه بانکدار  نیبفرضیه دوم:   •

 وجود دارد.

با توجه به به سااط   یاسالم یتوسعه بانکدار ریمتغبه نتایج حاصل از ت زیه و تحلیل آماری،   با توجه

بااا   یرابطااه معنااا ار  %95  ی ر سااط  معنااا ار  1.96از    شتریب  tمقدار  صدز و    5کوچکتر از    یمعنا ار

نمااو  بااا  انیاا توان بیم نیشو . همچنیم دییتا  زی وز ن  هی ر کشور  ار  و فرض  یگذارهیشاخص سرما

 ر  یگااذارهیساارما شیسبب افزا یاسالم ی، بنبو  و توسعه بانکدارC11 ب یضر  نتوجه به مثبت بو 

 باشد.میسو ( هم2009فرغانی و مولیانی ) ست آمده  ر این فرضیه با  نتایج به   شو .یکشور م

اشاااره نمااو .  یو رشااد اقتصااا   یانسان  هیتوان به رابطه مثبت و معنا ار سرمایم  قیتحق  جینتا  گری   از

را نشااان   یو پو انداز رابطه مثبت و معنا ار با رشااد اقتصااا   هیسرما  یوربنره  یهاشاخص  نیهمچن

  اشااته ر کشااور  یگااذارهیساارما شیرابطه مثبت و معنا ار با افاازا  GDPشاخص    نی هند. همچنیم

 
1. Tabash 
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 ر   یگااذارهیساارما  زانیاا اسااکناس مسااکوک م  شیحاصل شده، نشان  ا  با افزا  جینتا  نیاست. همچن

 کند.یم دایکشور کاهش پ

 و ر اقتصااا    یاسالم  بانکداریمنم    یهامشارکت نتایج کسب شده که نشان  هنده  با توجه به  

 نیاا . اگیر مداوز ان از    یهاتالش  دیصنعت بااین    شتریگسترش ب  یبرا  باشد،گذاری کشور میسرمایه

باشااد، یماا بانکااداری اسااالمی تاار رشد سااالم  یبرا  یو نظارت  یشامل اصالح چارچوب قانون  هاتالش

 ر سااط    یاسااالم  بانکااداری  یکی از کشورهای  ارایبه عنوان  ایران،    ت یموقع  از این طریق،  نیبنابرا

 یشااتریب  ینظار  و بازرساا شو  ننا های نظارتی،  پیشننا  میهمچنین    .شو یت میتقو   شتریبی،  جنان

و با بنبااو  رشااد اقتصااا ی کشااور،   شو   قیبه اقتصا  کشور تزر  ی رست  ریتا منابآ  ر مس   اشته باشند

 گذاران افزایش یابد.گذاری  ر کشور توسط سرمایهرمایهمیل به س

توجااه بااه رشااد   ،ی که  ر کشور وجااو   ار کاریب  دهیو پد  یانسان  یروین  یکال  کاربا توجه به مش

کاااهش   یتااوان باارایکه م  ییکارها  نیتراز منم  یکی.  کر ه است تر  ت یبااهم  بیش از پیشرا    یاقتصا 

 قیاا باشد که بتااوان از طریمو کارآفرین زا اشتغال یهاه ر پروژ یگذارهیان از  ا ، ان از سرما  یکاریب

 ر میااان راهکارهااای نمااو .   ااا یا دیاا جد یشااغل یهاااکار فرصاات  یروین یها بران پروژهیا  یاجرا

اناادازها و ارائااه بااا جمااآ آوری پااوتوانااد یمباشد که هایی مییکی از راه یاسالم یانکدارموجو ، ب

 باشد. اشته    ینیکارآفر  یهاپروژه یمال نی ر تام  ینقش قابل توجنتسنیال  مالی به کسب و کارها  

 ریو سااا یو بانک مرکز  ییمسئو ن وزار  اقتصا  و  اراتوان به  همچنین با توجه به نتایج می

بااه  ژهیاا و ال یتساان یطااااع قیاا از طر پیشااننا  نمااو  تااا پااول و اعتبااار  یشااورا  یمتااول  یها ستگاه

 طریااق بااه ایاانو   هناادافاازایش   را  هابانک ر    یگذارسپر هشوند تمایل مر ز به  گذاران باعث  سپر ه

 اشااته   یو  ر ا امه رشد و توسااعه اقتصااا   گذارانهیاعتبارا  به سرما  ی ر جنت اعطا  یشتریمنابآ ب

باشااد کااه  ر ایاان تحقیااق از میااان های تحقیق حاضر ذکر این نکته ضروری ماایاز محدو یت   باشند.

تغیرهااای رشااد عوامل موثر بر توسعه بانکداری اسالمی، با توجه به فرا و تئوری طراحی شده، تننا م

گذاری استفا ه شدند و بررسی حول این  و متغیر متمرکز شد. بااا  ر نظاار گاارفتن اقتصا ی و سرمایه

هااای ایاان تحقیااق شد. همچنین  ا هتری حاصل میسایر متغیرهای تاثیرگذار ممکن بو  نتایج متفاو 

ها بانکداری اسالمی وجو  باشد و  ر تعمیم آن به سایر کشورهایی که  ر آنمربوط به کشور ایران می

شو  مدل تحقیق حاضاار بااا توجااه بااه شو . ضمن اینکه پیشننا  می ار  نگرش محتاطانه پیشننا  می

بصااور  مطالعااه تطبیقاای  یتاهای سایر کشورهای اسالمی مور  ارزیابی و نتااایج بااا تحقیااق حاضاار 

د نرخ بنره، نرخ ارز، شاخص شو ، برخی متغیرهای  یگری ماننضمن اینکه پیشننا  می  مقایسه گر  .

قیمت تولید کننده و ... که ممکن است بر شاخص توسعه بانکداری اسالمی موثر باشند، مور  بررسی 

   گرفته شو .قرار 

 



 

285 

 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
_

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
پن

جم، مرداد
1

140
 

 منابع

هااای (. عوامل موثر بر رشد اقتصا ی ایران و اثاار افاازایش قیماات حاماال1395استا ی، حسین ) -

 .144-133(، 24)6شد و توسعه اقتصا ی،  های رانرژی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش

(. ارتباط متقابل مخار  بنداشااتی  ولاات و 1396اسدی، منیژه؛ نیکوقدز، مسعو ؛ هراتی، جوا  ) -

م معااا    همزمااان. اقتصااا  و رشد اقتصا ی  ر کشورهای منتخب حوزه منا: رویکاار  سیساات

 .87-55(، 31)8سازی،  الگو 

تحلیاال اقتصااا ی عقااو  مراااربه و مشااارکت  ر   (.1393باقری، محمااو ؛ بسااتانی، مصااطفی ) -

(، 67)17چارچوب بانکداری اسالمی نابرابری اطالعاتی وکاهش کااارآیی. تحقیقااا  حقااوقی،   

134-105. 

گذاری بخش (. بررسی موانآ سرمایه1393جالیی اسفندآبا ی، سیدعبدالم ید؛ صمیمی، سپیده ) -

های راهباار ی و کااالن، نظاز(. سیاست های کلی ابالغی  خصوصی  ر ایران ) ر راستای سیاست 

2(7 ،)89-109. 

(. بررسی تأثیر اطالعا  حسابداری  ر تبیین ریسااک 1399خدا ا ی،  اوو ؛ اسماعیلی، مختار ) -

های ریسک سیستماتیک و هزینه تااأمین ساارمایه. رویکر هااای گذاری با استفا ه شاخصسرمایه

 .116-136((، )جلد اول40)4پژوهشی نوین  ر مدیریت و حسابداری،  

(. ارائااه الگااویی باارای 1398خواجه پور، محمو ؛ فارسی انی، حسن؛ صداقت پرساات، الاادار ) -

 .81-61(،  37)10آوری سازمانی  ر صنعت بانکداری. فصلنامه مطالعا  مدیریت راهبر ی، تاب

ن (. بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصااا ی  ر ایاارا1395 ژپسند، فرها ؛ بخارایی، ریحانه ) -

 .92-59(،  34)10بر اساس الگوی اقتصا  کالن پساکینزی. اقتصا  مالی، 

ثباااتی اقتصااا  کااالن و رشااد (. رابطه بااین باای1392 هقان منشا ی، محمد؛ پوررحیم، پروین ) -

 .192-171(،  67)21های اقتصا ی، ها و سیاست اقتصا ی  ر ایران، فصلنامه پژوهش

(. تأثیر ابزارهااای تااأمین 1397و؛ علیرضایی، م ید )رجایی باغسیایی، محمد؛ محرز اوغلی، اوی -

های خصوصاای ایااران. معرفاات اقتصااا  ای( بر سو آوری بانکمالی اسالمی )مشارکتی و مبا له

 .105-120((،18)پیاپی  2)9اسالمی، 

گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، (. تأثیر سرمایه1397رحمانی، تیمور؛ معتمدی، سیما ) -

های وی کار و رشد اقتصا ی  ر کشورهای  ر حال توسعه. فصلنامه علمی پژوهشوری نیربنره

 .132-117(، 30)8رشد و توسعه اقتصا ی،  

انتقااال مالیاام   نخطی اتورگرسیو (. رویکر  غیر1395م ومر ، م ید )زمانیان، غالمرضا؛ هاتفی   -

(، 16)8ری اقتصا ی، گذاانداز بر رشد اقتصا ی: مطالعه مور ی ایران. سیاست  ر بررسی اثر پو

159-187. 
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(. عوامل موثر بر صا را  مبتنی باار فناااوری برتاار بااا 1396شاه آبا ی، ابوالفرل؛ ثمری، هانیه ) -

-85(، 27) 7سازی اقتصااا ی،استفا ه از روش سیستم معا    همزمان. فصلنامه تحقیقا  مدل

122. 

گااذاری خصوصاای  ر بخااش (. بررساای موانااآ ساارمایه1383صامتی، م ید؛ فرامرزپااور، بیتااا ) -

 .  91-112(، 45)12کشاورزی ایران. اقتصا  کشاورزی و توسعه، 

گااذاری، (. اثر اجرای بانکداری بدون ربا بر سرمایه1391صمصامی، حسین؛ توکلی، امیرحسین ) -

 .96-77(،  6)پیاپی  2رشد اقتصا ی و تورز  ر ایران. معرفت اقتصا  اسالمی، سال سوز، شماره  

(. تأثیر مالیه اسالمی بر رشد اقتصااا ی، مطالعااه مااور ی 1393کاظمی، افسانه )عزتی، مرتری؛   -

 .88-73(، 1)2های مالیه اسالمی،کشورهای منتخب اسالمی.  وفصلنامه پژوهش

 (. ت د طلبی و توسعه  ر ایران معاصر، نشر مرکز، چاپ چنارز، تنران.1389غنی نژا ، موسی ) -

(. تااأثیر مؤسسااا  مااالی بااانکی و 1394نزا ه، یاااور )فراهانی فر ، سعید؛ فشاااری، م یااد؛ خااا -

(. فصاالنامه GMMغیربانکی اسالمی بر رشد اقتصا ی ایران )رهیافاات گشااتاور تعماایم یافتااه  

 .41-21(، 31)9پژوهشی مدلسازی اقتصا ی،  -علمی

 (. اقتصا  و رشد توسعه، جلد اول، نشر نی، تنران.1393باغیان، مرتری )قره -

(. رابطااه بااین رشااد تولیااد 1397، عباس؛ صمیمی، سعید؛ اسدپور، رسا )لشگری، زهرا؛ اسدپور -

هااای عرااو بااورس اوراق بنااا ار ( و عوامل ریسک سرمایه  ر شرکت GDPناخالص  اخلی )

 .95-108، 38تنران. تحقیقا  حسابداری و حسابرسی،  

اسااتفا ه از (. پیش بینی باز ه سناز بااا 1393مقدز، عبدالکریم؛ قدر ان، احسان؛ راشدی، محمد ) -

های پذیرفته شده  ر بورس اوراق بنا ار تنران. تحقیقا  حسابداری های بازار  ر شرکت نسبت 

 .1-14، 24و حسابرسی،  

(. آثار اقتصا ی جایگزینی نظاز مشارکت به جای نظاز بنره. اقتصا  1381موسویان، سیدعباس ) -

 .86-59(،  5)2اسالمی، 

گذاری بخااش خصوصاای (. عوامل موثر بر سرمایه1394نظرپور، محمدنقی؛ معصوز زا ه، النه ) -

 ر صنعت ساختمان بررسی مور ی تسنیال  بانک مسکن)مشارکت مدنی و جعالااه(، ماهنامااه 

 .54-50(،  163)پیاپی  20راه ابریشم،  

(. جایگاه عقو  معین  ر نظم بانکداری اسالمی و رابطه آن با کاهش فقاار 1398نظری، سولماز ) -

 . 103-127(، 2)2نوین بانکی،    ر جامعه. مطالعا 
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