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 چکیده
  .های مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است گذاری در حوزهمشی های اقتصادی کشورها شامل خط    سیاست  
اس بازار  اس ها را برحوزه یرسا  هاییاست دارد و دولت س  یشتری ب یتاهمهای پولی در اقتصادهای بانک محور  سیاست  
رشد    تی،یمق یهاجمله رشد تورم، شوک    اقتصاد کشور از    هایکند. پژوهش حاضر با توجه به چالش می یمپول تنظ

  یندرا گذارییمشــخط یندفرآ یناموفق و با هدف ارائه الگو یهاو طرح یموســســات مال یورشــکســتگ ینگی،نقد
ــت. در ــده اس ــاس فرآ یناحوزه انجام ش ــش مرحله یندپژوهش براس ــخط یاش و پس از انجام مطالعات   گذارییمش

رسشنامه و    پ یهاشد. مدل با داده  یطراح یلیحلها و عوامل موثر احصا و مدل ت با خبرگان، سازمان  هو مصاحب  یاکتشاف 
و   دییتائ یعامل یلو تحل یآمار هاییککرونباخ، و تکن یآلفا یبو ضر  CVRبا روش  یاییو پا ییروا یینپس از تع

ســازمان در   11، 7، 7، 12، 8،  8 حضــورلزوم  یببه ترت یجبرازش شــد. نتا Excelو  SPSS ،LISREL یافزارهانرم
را   یعامل خارج 6و  یعامل داخل 7 یرو تاث یمش /خاتمه خطییرو تغ یابیاجرا، ارز یب،تصو  ین،تدو یص،مراحل تشخ 
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 مقدمه -1
های پولی و به تبع آن، بازار پول به عنوان رکن بسیار مهم بازارهای مالی، بار اصلی سیاست

عهده داشته و بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی ناظر بر تامین مالی اقتصاد کشور را بر
گذاری در این حوزه است. در اقتصاد ایران به های بازار پولی، محور اصلی سیاستفعالیت

وسعه کافی بازار سرمایه جهت جذب و تخصیص منابع صنعت بانکداری اهمیت دلیل عدم ت
(. سهم نظام بانکی از مجموع تامین مالی 1393مضاعف دارد )پروین، شاکری و احمدیان، 

(. همچنین با توجه به 1396درصد بوده است )هادیان، درگاهی،  90اقتصاد به طور متوسط 
های مله رشد تصاعدی نقدینگی و تورم، طرح بنگاههای اقتصادی سال های اخیر از جچالش

دهی بازار های ارزی، ورشکستگی موسسات مالی و ضعف  سامانزودبازده، شوک
غیرمتشکل پولی و همچنین پیچیدگی روزافزون شرایط اقتصاد داخلی و جهانی و لزوم توجه 

ی ای پول و بانکهای و طراحی فرآیند جامع در حوزه سیاستگذاری حرفهمشیبه اصول خط
برای ایجاد تحول در  گذاریمشیخط را حیاتی ساخته است.بنابراین، استفاده از علم

ط برای تعیین ساختار رواب گذاریمشیخطگذاری پولی و تدوین الگوی مناسب سیاست
 رسد. ها و همچنین بخش خصوصی ضروری به نظر میمرکزی با دولت، بانک بانک

 گذاری برایمشیارائه الگوی جامع ساختار فرآیند خط پژوهش حاضر با هدف اصلی
گذاری مشینفعان و عوامل تاثیرگذار بر فرآیند خطکدام از بازیگران و ذیتعیین جایگاه هر

 فرعی زیر انجام پذیرفته است: اهداف حصول به نینپولی و بانکی و همچ
 انگذاری پولی در اقتصاد ایرهای ساختاری سیاستشناسایی چالش -

 های پولی و بانکیگذاری سیاستمشیتعیین اولویت مراحل فرآیند خط -
 یهای پولی و بانکگذاری سیاستمشیهای موثر بر مراحل فرآیند خطشناسایی سازمان -
 های پولی و بانکیگذاری سیاستمشیهای موثر بر  فرآیند خطبندی سازماناولویت -
 های پولی و بانکیگذاری سیاستمشیشناسایی عوامل موثر بر فرآیند خط -

 های پولی و بانکی.گذاری سیاستمشیتعیین اولویت عوامل موثر بر فرآیند خط -

 

 مبانی نظری -2
را با  گذاریمشیای آن سعی کرده فرآیند خطپژوهش حاضر با توجه به ماهیت میان رشته
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ا رار دهد. پژوهشی مشابه بنظر قی مدهای پولی و بانکخصوص سیاستارائه الگوی جامع در
 هایی که به لحاظ محتوایی ارتباطپژوهش حاضر یافت نشد، اما نسبت به بررسی پژوهش

ها و عوامل موثر از مبانی و مدل های نظری در زماننزدیکی داشتند، اقدام شد. همچنین سا
ی لگذاری استخراج و با هماهنگی خبرگان در مدل تحلیمشیحوزه مباحث اقتصادی و خط

تلخیص شد. در ادامه به برخی مباحث مهم در حوزه پولی و بانکی موثر در انجام پژوهش 
 حاضر می پردازیم.

 

 های اقتصادی و بازارهای مالیسیاست -2-1
مستقیم )مدیریت تقاضا( شامل های غیرهای اقتصاد کالن به دو صورت سیاستسیاست
های م )مدیریت عرضه( شامل سیاستهای مستقیهای مالی و پولی بوده و سیاستسیاست

(. شاید از همان موقع که 1391، دیزجشوند )هاشمی بندی میبازرگانی و درآمدی، تقسیم
عنوان واسطه مبادالت تلقی نشده  لزوم آنچه امروز به نام سیاست پولی مصطلح پول تنها به

ر پیدایش ا مقدم بتوانیم تولد پنهانی سیاست پولی رشد. بدین ترتیب میاست، احساس می
(. بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی و کنترل 1351سیاست اقتصادی بدانیم ) شجری، 

ازار( ر شرایط بازار( و غیرمستقیم )مبتنی بر شرایط ببازار پول از دو ابزار مستقیم )عدم اتکا ب
 ایران لهجم از توسعه حالدر کشورهای (. در1392کند )فقهی کاشانی و دیگران، استفاده می

 ترینمهم. شودمی استفاده مالی تامین برای اوتیمتف هایشیوه از پول بازار نقش غالب دلیل به
 ایران لیما سیستم هایاست. ضعف بانکی هایسپرده شود،می ارائه پول بازار در که ابزاری

 :از عبارتند
  نپایی هزینه با رشد و ابداعات مالی تامین توانایی عدم سرمایه، بازار عمق کم بودن -
  ایران در اعتبارات عموم به بودن و عدم دسترسی رقابتیغیر -
  باال معامالتی هاییهزینه منابع، تخصیص و تجهیز در الزم دقت و سرعت فقدان -
 آربیتراژ اطالعات از طریق باال سودهای کسب امکان اطالعاتی، تقارن باالی عدم -

  کافی اندازه به متخصصی انسانی نیروی و مکمل تخصصی نهادهای برخی نبود -
 مختلف دالیل به ریسک مدیریت و توزیع در تناسب عدم -
  تحوالت با پذیریتطبیق و ابداعات ایجاد کارا و عدم هایقیمت گیریشکل عدم -
 (.1392روز )فقهی کاشانی و دیگران،  تحوالت با متناسب مقررات کفایت عدم -
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های ناشی از کاهش آسیب تواند باعثگذاری میشیماستقرار فرآیند مناسب خط
های مختلف در هر مرحله های یادشده به واسطه توسعه و اعمال بجای نظرات سازمانضعف

 از آن شود. 
 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شورای پول و اعتبار -2-2
خرداد  7در  با تصویب قانون پولی و بانکی کشوربانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

و  های پولیتاسیس شد. رسالت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجرای سیاست 1339
اعتباری، ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق حفظ ثبات ارزش پول 

های دولت است. شورای پول و اعتبار به عنوان بازوی ها و پشتیبانی از برنامهو موازنه پرداخت
قانون پولی و بانکی کشور است )مهران،  16( ماده 2رتی بانک مرکزی براساس بند )مشو

(. بانک مرکزی در ساختاری از روابط با دولت، شبکه بانکی و فعاالن اقتصادی قرار 1394
های انکارناپذیر اثربخشی های زیر از ضرورتدارد، اما اصالح این ساختار در حوزه

 (. 1393پژوهشکده پولی و بانکی، های بانک مرکزی است )سیاست
 نفعانساختار روابط بانک مرکزی با دولت و ذی -
 تقویت استقالل بانک مرکزی از منظر حقوقی  -
 گذار پولیمحدود کردن دامنه تعهدات سیاست -
 گذاری پولی.مندی سیاستقاعده -
 

 گذاری پولیهای سیاستچالش -2-3
ها و پولی در گام نخست الزم است تا محدودیت گذاریبه منظور اصالح ساختار سیاست

ها مواجه است، مورد شناسایی قرار گیرند. البته برای گذار پولی با آنهایی که سیاستچالش
الن گذاری کگذاری پولی الزم است که از اصالح رابطه نظام سیاستاصالح نظام سیاست

گذار های سیاستدودیترین محتگذاری پولی آغاز کرد. از مهماقتصادی با نظام سیاست
 (:1393توان به موارد زیر اشاره کرد )پژوهشکده پولی و بانکی، پولی در ایران می

 محدودیت ابزارهای سیاست پولی -1
 درجه پایین استقالل بانک مرکزی و فقدان سازوکار پاسخگو بودن بانک مرکزی -2
 گیری انتظارات بخش خصوصیگذار پولی و تاثیر آن بر شکلاقدام مصلحتی سیاست -3
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 گذاری پولی غفلت از رویکرد جلونگری در سیاست -4
 درجه پایین شفافیت بانک مرکزی -5
 درجه پایین شفافیت بانک مرکزی و فقدان سیاست ارتباطی شفاف با فعاالن اقتصادی -6
 های اجرای بانکداری بدون ربا در کشورچالش -7
 گیری سیاست پولی.مهای مرتبط با ساختار تصمیچالش -8

پردازیم.های ساختاری به عنوان موضوع اصلی این پژوهش میدر ادامه به چالش
ها و گیریگذاری پولی برای استفاده از خرد جمعی در تصمیمتشکیل شوراهای سیاست 
ها با برداری از نظرات متفاوت، تجربیات و دانش فنی اعضا، ادغام اطالعات و تحلیلبهره

( معیارهای مرتبط با عملکرد مناسب یک شورای 1رو شده است. در جدول )دی روبهاقبال زیا
 گذاری آورده شده است. سیاست

 
گذاری پولیمعیارهای مرتبط با عملکرد مناسب یک شورای سیاست -1جدول   

 اهداف سیاست پولی شفاف و در اختیار داشتن ابزارهای سیاست پولی کارا
 و تنفیذ اختیارات مکفی از طرف دولت به شورا تصریح اهداف به صورت شفاف

 کف اختیارات: درجه باالی استقالل بانک مرکزی در استفاده از ابزار
 اندازه شوراها 

 عضو باشند، اما این شوراها نباید بسیار بزرگ باشند.  5شوراهای سیاست پولی حداقلی باید دارای 
ی هیز از سواری مجانی و همچنین امکان شناسایی و ارزیابگیری شورا به منظور پرشفافیت فرآیند تصمیم

 مشارکت اعضا
 تقویت فکر گروهی

 داشتن ترکیبی از اعضای داخل بانک مرکزی و اعضای بیرون از بانک مرکزی 
 نبود ترتیب ثابت و مشخصی برای اظهارنظر و صحبت کردن اعضا 

 1393پژوهشکده پولی و بانکی، : ماخذ

 
که -شود شورای پول و اعتبار از جهات مختلف یحات ارائه شده، مشاهده میبا توجه به توض

 گذار پولی خوب را ندارد: خصوصیات یک شورای سیاست -شونددر ادامه توضیح داده می
تعداد زیاد اعضای شورای پول و اعتبار: شورا باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا اعضایی  -

اما به اندازه کافی کوچک باشد تا برای تمامی  ،امل شودبا تجربیات و دانش مرتبط را ش
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 10تا  5اعضا، امکان مشارکت فعال فراهم شود. در بیشتر کشورها، شوراهای سیاست پولی 
(. افزایش تعداد 2007، 1عضو دارند )مایر 10ها بیش از درصد از آن 10عضو دارند و تنها 

ها را کاهش دهد. همچنین رسیدن به یک تواند میزان مشارکت آن( می10اعضا )بیشتر از 
 (.2006اجماع در شوراهایی با تعداد زیاد اعضا دشوار است )سیبرت، 

تورش ترکیب شورای پول و اعتبار به سمت اعضای دولتی: باال بودن نسبت اعضای دولتی  -
ش های مالی بر پولی موجب افزایبه اعضای داخل بانک مرکزی، ضمن افزایش سلطه سیاست

شود. ناهماهنگی در رویکرد اعضا به مباحث سیاست پولی تمال خطا در اتخاذ تصمیم میاح
باعث شده در مواردی بدنه کارشناسی بانک مرکزی نتواند تایید شورا در مورد اتخاذ 

 های مناسب را در زمان موثر خود کسب کند.سیاست

پاسخگویی  مشارکت وپایین بودن سطح شفافیت در فرآیند تصمیم گیری: برای افزایش  -
 (.2006 ،2یابد )سیبرتها پس از مدتی انتشار میاعضا، صورتجلسات حاوی آرای آن

 
 بانک مرکزی در جهان -2-5

های مرکزی اروپا در قرون نیاز به نهادی برای تهاتر و فعالیت تجاری از علل پیدایش بانک
نه گذار در زمیهاد سیاستترین نهفدهم و هجدهم بود. بانک مرکزی در اغلب کشورها عالی

کند. ده و با برخورداری از استقالل کافی به وظایف خود عمل میمسائل پولی و بانکی بو
  گردد. این بانک بهو کشور سوئد بازمی 1668سابقه تاسیس اولین بانک مرکزی به سال 

معروف بوده و اولین ناشر اسکناس در  قاره اروپا  محسوب می 3سوریجس ریسک بانک
بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت که با  40(. در پژوهش حاضر 2007، 4شود )میشکین

های مرکزی آمریکا و اروپا ها در اینجا فقط بانکتوجه به میزان کامل بودن اطالعات آن
 شده است.    ها ارائهگیری آنبرای آشنایی با ساختار تصمیم

به تصویب رسید و در  1913سال بانک مرکزی آمریکا تحت قانون فدرال رزرو در 
بات و وصول و تسویه مطال با هدف انجام وظایفی همچون نظارت بر شبکه بانکی 1914سال 

ی خارجی شروع به فعالیت کرد. فدرال رزرو شامل هابانکی و نظارت بر فعالیت بانک

  
1- Maier 

2- Sibert 

3- Sveriges  Riksbank 

4- Mishkin 
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و شورای ها شعبه متعلق به آن 25ای، بانک منطقه 12هیات حکام، کمیته بازار باز فدرال، 
( به 1) (. نمودار1394و شیرکوند،  1394نائینی، کنندگان است )جاللیمشورتی مصرف

 ترسیم این موضوع پرداخته است.

 

 
 فدرال رزرو  یچارچوب ساختار -1 نمودار

 2009 گران،يو د 1یمونگلماخذ: 

 
عه فوالد و به عنوان جام 1952شناخته می شود در سال  آنچه امروزه به عنوان اتحادیه اروپا

سس آن، بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، وکار کرد. اعضای مهسنگ اروپا آغاز بغالز
و بانک  2(ECBلوکزامبورگ و هلند بودند. سیستم بانک مرکزی اروپا از بانک مرکزی اروپا )

ن آوظایف شود که از اهم میعضو اتحادیه اروپا تشکیل  هایهمه کشور 3(NCB) مرکزی ملی
  
1- Mongelli 

2- European Central Bank 

3- National Central Bank 

 

 12ناحیه   2ناحیه  ناحیه یک هیأت حکام

 رئیس )عضو موقت(  

هیأت حکام 

 عضو(7)
 4روسای بانک ناحیه )

 عضو براساس مصوبه(

 عضو( 12کمیته بازار باز فدرال )

  2ناحیه   ناحیه یک  12ناحیه  

 مرحله تصمیم 

 مرحله اجرا 
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گیری، هماهنگی و نظارت بر عملیات تصمیم، های یورو سیستمتعریف سیاستن به توامی
نظارت بر پرداخت و سایر  و مداخله در بازار ارز ،اجازه انتشار اسکناس ،های پولیسیاست

( به ترسیم ساختار فعالیت آن 2(. نمودار )1394اشاره کرد )شیرکوند،  زیرساخت های بازار مالی
 پرداخته است.

 

 
  اروپا یبانک مرکز یچارچوب ساختار -2 نمودار

 2009 گران،يو د یمونگلماخذ: 

 

 گذاری پولی و عوامل محیطیسیاست -2-6
سیاسی مقام پولی را از دو جهت تحت فشار قرار  -ها تحت فشارهای اجتماعیدولت

ر مناسب تبدون تمهید بس ردن نرخ رشد اشتغال و تولیداول، تمایل دولت برای باال ب ؛دهندمی
و دوم، تمایل به انبساط تقاضای کل و توزیع پول در جامعه برای حفظ مقبولیت و پایگاه 

 به واسطه فشار موسسات  همچنین(. 1393اجتماعی )پژوهشکده پولی و بانکی، 
نفع برای دسترسی بیشتر به اعتبار که غالباً از کانال مالی، گروهای مختلف ذی -تجاری

 سیستم یورو

ECB NCB1 NCB 2 NCB 16 

 

ECB (6هیأت اجرائی 

 عضو(

 NCBsدولت های 

 عضو( 22شورای حاکمیت )

NCB 16 
 

NCB1 
 

NCB 2 
 

 مرحله تصمیم 

 مرحله اجرا 

ECB )نقش هماهنگی( 
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، دارای ناسازگاری زمانی با تصمیمات بانک مرکزی بوده شودمیمنتقل سیاسی به مقام پولی 
، گذاری پولی از محیط خارجیسیاست. شودو موجب اعمال رویکرد سیاست استصوابی می

صادی های اقتمانند تحوالت در بازارهای پولی و مالی، تغییرات ساختاری در اقتصاد، چرخه
گذاری خارجی مستلزم (. البته سرمایه1394ائینی، ن)جاللی و فضای سیاسی، تاثیرپذیر است

وکار است و نهادها ساختار انگیزشی فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت بخش کسب
 (.1394، دهند )دهقان شبانی و آفرینش فرجامعه را تشکیل می

 
 استقالل بانک مرکزی  -2-7

زارهای داف پولی و استفاده از اباستقالل بانک مرکزی به توانایی این بانک در پیگیری اه
نفع اشاره دارد )پژوهشکده پولی و بانکی، دلخواه بدون دخالت دولت و سایر گروه های ذی

(. منطق نظری دایر بر این امر، نشات گرفته از این اعتقاد است که استقالل بانک مرکزی 1394
د ماد عمومی به عملکرتواند در کسب اعتبار برای آن و در نتیجه استقرار و حفظ اعتمی

های جاری درخصوص استقالل وتحلیلسیاست پولی و اهداف مربوطه کمک کند. تجزیه
های مستحکمی استوار است، اما این امر بیانگر مقبولیت آن در سطح بانک مرکزی بر پایه

خاتمه استقالل بانک مرکزی آمریکا و تبدیل آن به یکی »گوید: جهانی نیست. فریدمن می
 ایشود نسبت به وضع موجود بهبود قابل مالحظهداری، موجب میارات وزارت خزانهاز اد

  (.1372، 1)سوین برن و کاستلو برانکو« حاصل شود
 
 پیشینه پژوهش -3

در اینجا به مطالعات موجود مرتبط با حوزه پژوهش حاضر به منظور ایجاد ارتباط 
 مشی تنها اتخاذ تصمیم نیست،طپردازیم. باید توجه داشت خمحتوایی و همگرایی می

بلکه فرآیندی است از تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع و به ارزیابی نتایج 
خط 2نکینس(. ج1386زاده، شود )الوانی و شریفمشی ختم میحاصل از اجرای خط

تصمیمات متعامل بازیگر یا گروهی از بازیگران برای انتخاب اهداف و ابزار »مشی را 
که قانونا در چارچوب اختیارات ها در شرایط مشخص به شرط آندستیابی به آن
 . عنوان کرده است« بازیگران باشند

  
1- Swinburne and Castelo Branco 

2- Jenkins 
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 :(1393فرد، )دانش به شرح زیر است گذاریمشیخطمراحل فرآیند 
 مرحله دوم: دستور کار    لهامرحله اول: شناخت و درک مس

 مشی: اجرای خطمرحله چهارم   گیری و تصویبمرحله سوم: شکل
 .مشیمرحله ششم: اصالح، تغییر یا خاتمه خط    مشی مرحله پنجم: ارزیابی خط

 
 گذاریمشیهای خطمدل -3-1

با توجه به  ارائه شده است. گذاریمشیخطهای ای و چند بعدی از مدلهای گردونهدر ادامه مدل
 (. 1386آن تاکید شده است )الوانی، ای بر نقش قوه مجریه و مدیران ( در مدل گردونه3نمودار )

 

 
 مدل گردونه ای خط مشی گذاری  -3نمودار 

 1386ماخذ: الوانی، 
 

 گذاریمشیخطشود، فرآیند مشاهده می (4)در مدل چند بعدی همانطور که در نمودار
عدم  ها، دانش و فن، فشار و قدرت، حمایت/اعتقادات و ارزش :از مجموعه عواملی شامل

 (.1386)الوانی،  قوانین تصویر شده استحمایت و 
 

مدیران قوه 

 مجریه
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 گذاریمشیمدل چند بعدی خط -4نمودار 

 1386ماخذ: الوانی، 
 

 های گذشتههای نظری و پژوهشتلخیص عوامل براساس مدل -3-2
ها و عوامل مؤثر بر های مختلف معرفی شده، سازمانگذشته و مدل هایپژوهشتوجه به  با

 شناسایی شده است.( 4( و )3(، )2های )جدولح گذاری به شرمشیفرآیند خط
 

 های نظریاساس مدلعوامل شناسایی شده بر -2 جدول
 مرجع )کتاب( مورد استناد نهادها / عوامل موثر نام مدل

 ایگردونه

 قوه مقننه -1
 قوه قضاییه -2
 قوه مجریه -3
 عامه مردم -4
 رهبران جامعه -5
 نفوذ  های ذیگروه -6
 ها  انسایر سازم -7

 1386الوانی،  

 چند بعدی

 ها و مراجع قانونی(قوانین و مقررات )سازمان -1

 دانش و فن )کارشناسان و متخصصان( -2

 نفوذها و افراد ذیگروه -3

 های جامعه )مراجع مذهبی و سنتی(اعتقادات و ارزش -4

 فشار و قدرت )صاحبان قدرت و زورمندان(   -5

 1386الوانی،  

 پژوهشهای : یافتهخذام

ها و  سازمان

 مراجع قانوني

 

 قوانين و مقررات

 فشار و قدرت

 

 صاحبان قدرت

فرآیند  

 گذاری  مشيخط

مشروعيت  

 مذهبي و سنتي

اجبار و  تخصص

 ارعاب

قانوني  

 كردن
 نفوذ

 های جامعهاعتقادات و ارزش

 

 مراجع مذهبي و سنتي

 انش و فند

 

 كارشناسان

 نفوذگروه یا افراد ذی

 

 حمایت یا عدم حمایت
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 های گذشتهاساس مطالعات و پژوهشعوامل شناسایی شده بر -3جدول 
 نویسندگان نویسنده/ عوامل شناسایی شده نام پژوهش

ارائه الگوی ترکیبی 
گذاری مشیبرای خط

 در عرصه دانشگاه

 انداز، اهداف و تصویر نیازها()چشم وضع موجود -1

 های موجود( مشی)تحلیل روند گذشته و خط داددرون -2

 )الگوی سیستمی و فرآیندی(  گذاریمشیفرآیند خط -3

مشی با استفاده از الگوی نهادی و داد )اجرای خطبرون -4
 الگوی تغییرات تدریجی(

 وضع مطلوب )تحقق اهداف و احساس رضایت(  -5

 1392 باقری و دیگران،

ارائه چارچوبی برای 
نظام و محدوده 

گذاری، مشیخط
گیری و عمل تصمیم

 در فضای مجازی

 عوامل محیطی -1

 عرضه و تقاضا -2

 نهادهای سازمانی و غیرسازمانی  -3

 هسته  -4

 ها ارزش -5

 1393 الوانی و دیگران،

تحلیل رفتاری الگوی 
گذاری پولی سیاست

 در اقتصاد ایران

مهوری اسالمی خارجی بانک مرکزی ج هایدارایی -1
   ایران

 نرخ ارز -2
 ید ناخالص داخلی               تول -3

 کننده شاخص قیمت مصرف -4

نظریان، صفایی 
امام کوچکسرایی و

 1389 وردی،

نقشه راه مدیریت بهینه 
 سیاست پولی در ایران

 ریزی استراتژیک برنامه -1
 ریزی بلندمدت برنامه -2
 نقشه راه  -3

 1390 مزینی،

مشی فهم خاتمه خط
عمومی در ایران؛ 

بر مبنای  پژوهشی
 پردازی داده بنیادنظریه

 مشیمحیط خرد )نوسان منابع، بعد نظارت، ویژگی خط -1
 بازیگران( و

المللی، رابطه محیط کالن )ویژگی جامعه، عوامل بین -2
 باورهای دینی( و مجلس –دولت 

مشی )اتالف منابع، کاهش اعتماد عمومی، خاتمه خط -3
 کاهش اعتبار( و فرصت سوزی ملی

 سیاسی( و )ساختاری، فرآیندی، انسانی هایچالش -4

فرد و دیگران، ییدانا
1394 

 پژوهشهای : یافتهخذام
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 سایر عوامل شناسایی شده بر اساس کتب نظری -4جدول 
 عامل / عوامل
 شناسایی شده

 نویسنده/نویسندگان مرجع)کتاب( مورد استناد

 موسسات
 مالی -تجاری

 رزیابی عملکرد در ایرانسیاست پولی مبانی نظری و ا
 1394جاللی نائینی، 

 محیط
داخلی و 
 خارجی

 1394جاللی نائینی، سیاست پولی مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران
هان         کداری در ایران و ج بان یت  ــع   1390 –میالدی  2011وضـ

 خورشیدی
خوانساری، و دیگران، 

1393 
بانکداری بدون 

 ربا
شرعی بر بانکها و م  سالمی، ارائه الگوی       نظارت  سات مالی ا س و

 نظارتی برای نظام بانکی کشور براساس دیدگاه خبرگان
موسویان و میسمی، 

1393 

 اسناد باالدستی
هان         کداری در ایران و ج بان یت  ــع   1390 –میالدی  2011وضـ

 خورشیدی
خوانساری و دیگران، 

1393 
موسسات 

المللی و بین
 ایمنطقه

 1394شیرکوند،  المللیسازمان های پولی و مالی بین
 سیاست پولی مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران

 1394جاللی نائینی،

-قانون پولی
 بانکی

 1357تا  1339های بانکی مرکزی ایران از ها و سیاستهدف
 1394مهران، 

 حوزه علمیه
ها و موسسات مالی اسالمی، ارائه الگوی      نظارت شرعی بر بانک 

 م بانکی کشور براساس دیدگاه خبرگاننظارتی برای نظا
موسویان و میسمی، 

1393 

 مجلس
هان         کداری در ایران و ج بان یت  ــع   1390 –میالدی  2011وضـ

 خورشیدی
خوانساری و دیگران، 

1393 

شورای پول و 
 اعتبار

 1394مهران،  1357تا  1339های بانکی مرکزی ایران از ها و سیاستهدف
کداری در ایران و      بان یت  ــع هان   وضـ   1390 –میالدی  2011ج

 خورشیدی
خوانساری و دیگران، 

1393 
 پژوهشهای : یافتهخذام

 

 شناسیروش -4
در حوزه  ایتوسعه -گیری آن، کاربردیگرایی و جهتفلسفه پژوهش، هرمونتیک و اثبات

 -یقیاس ،بنیادی در حوزه بازار پول است. رویکرد پژوهش -گذاری و کاربردیمشیخط
پیمایشی است. هدف پژوهش  ،آن کمی و کیفی بوده و استراتژی آن روش استقرایی و

اکتشافی و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شد. الگوی 
تن از خبرگان و  14یافته با ساختاراز طریق مصاحبه نیمه (5)تحلیلی پژوهش مطابق با نمودار 
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ای یت مصاحبه، طراحی و برای برازش نهایی مدل، پرسشنامهروش گلوله برفی و رویکرد کفا
  .تنظیم شد گذاریمشیخطدر سه بخش و به تفکیک مراحل 

 

 
 پژوهش یلیمدل تحل -5 نمودار

 پژوهشهای : یافتهخذام

های  گذاری سیاستمشیفرآیند خط

 پولی و بانکی

 تغییر/ خاتمه  

 گذاریمشیو عوامل مؤثر بر فرآیند خط نهادها

 بانک مرکزی.1

 راییوزارت امور اقتصادی و دا.2

 سازمان برنامه و بودجه.3

 قوه قضاییه.4

 قوه مقننه.5

 قوه مجریه.6

 صندوق توسعه ملی.7

 پژوهشی و دانشگاهی -مراکز علمی.8

 وزارتخانه/ سازمان/ دستگاه اجرائی مرتبط با موضوع )موردی(.9

 نماینده بانک های دولتی.10

 نماینده بانک های خصوصی.11

 نماینده حوزه علمیه.12

 کمیسیون مرتبط(ها )نماینده شورای هماهنگی بانک.13

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.14

 دیوان محاسبات.15

 سازمان بازرسی کل کشور.16

 سازمان حسابرسی  .17

 بانکی کشور -قانون پولی.1

 قانون بانکداری بدون ربا.2

 اسناد و قوانین باالدستی .3

اندازسند چشم 

قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور 

قانون بودجه ساالنه کشور 

وامل محیطی )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،     ع.4

 فرهنگی و فناوری(

مالی/ اقتصاااادی بین           .5 های  هاد المللی و    ن

قه  ندوق بین  منط نک    ای )صاا با المللی پول، 

عه  المللی، بانک توس جهانی، بانک تسویه بین 

 اسالمی و سازمان  تجارت جهانی(.

 عوامل مؤثر های مؤثرسازمان

 تصویب   اجرا  ارزیابی  
تدوین  

 دستورکار

شناخت  

 مساله
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 های آماری و برازش مدلپایه -5
( طراحی 5)اي با ساختار توصيفی مطابق با جدول منظور برازش نهايی مدل، پرسشنامهبه

هاي مرتبط با موضوع ارسال شد كه نفر از كارشناسان و سازمان 350و براي تکميل به 
 برداري، عودت شد.پرسشنامه قابل بهره 268

 
 های پرسشنامهساختار گویه -5جدول 

 شرح
تشخیص 
 مساله

تدوین 
 ارکدستور

 تغییر/خاتمه ارزیابی اجرا تصویب
عوامل 
 موثر

اولویت 
 مراحل

جمع 
 کل

 - 6 13 11 7 7 12 8 8 سازمان/عامل
 137 12 13 22 16 14 25 17 18 هاتعداد گویه

 پژوهشهای : یافتهخذام

 
حجم جامعه و های مرتبط با پژوهش و مشخص نبودن نفعان و سازمانگستردگی ذی به دلیل

 (.1396)مومنی و فعال قیومی، حجم نمونه مشخص شد( 2( و )1دو رابطه )از  آنواریانس 

 

n حجم نمونه در جامعه آماری نامحدود (1) = (
Zα
2
∗ σ

ε
)

2

 

 
σ انحراف معیار (2) =

max(xi)−min(xi)

6
 

cZα
2⁄

= 96/1        ε=  1/0           σ 667/0 =        => n = 170 

 

ا تن از خبرگان و ب 25ها و براساس نظر کدام از پرسشنامهها به تفکیک هرروایی گویه
مقادیر  (،6) ( ارزیابی شد که با توجه به جدول استانداردCVRروش نرخ روایی محتوا )

  دست آمد.هب 37/0محاسبه شده باالتر از 

پرسشنامه  41تن اقدام و با استفاده از  50برای سنجش پایایی، نسبت به توزیع پرسشنامه بین 
تر بودن مقادیر محاسبه رگبز تعیین شد. (7)بازگشتی ضریب آلفای کرونباخ وفق جدول 

  است.ها ها و عدم ناهمگونی گویهبیانگر پایایی پرسشنامه 7/0شده از 
تر بزرگ (05/0)از احتمال خطای نوع اول  سطح معناداری ریدامق (8) به جدول توجه با

یل عامل نیاز انجام تحلها به عنوان پیشو کفایت دادهفرض توزیع نرمال  ،بنابراین ؛هستند
 . گیردائیدی، مورد تائید قرار میت



 / متين نفس ...يراندر اقتصاد ا یپول گذاريياستس يساختار يهاچالش   76

 گذارمقادیر قابل قبول نرخ روایی محتوا بر اساس تعداد خبرگان نمره -6 جدول
 CVRمقدار  تعداد متخصصين CVRمقدار  تعداد متخصصين CVRمقدار  تعداد متخصصين

5 99/0 11 59/0 25 37/0 
6 99/0 12 56/0 30 33/0 
7 99/0 13 54/0 35 31/0 
8 75/0 14 51/0 40 29/0 
9 78/0 15 49/0   
10 62/0 20 42/0   

  1393گل، علیبیگی، محمدصالحی و محمدمحمد: خذام

 
 هاکدام از پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ برای پایای هر -7 جدول

 پرسشنامه
 مرحله/
 عوامل/
 اولويت

تشخيص 
 مساله

تدوين 
 دستوركار

 ارزيابی اجرا تصويب
تغيير/ 
 خاتمه

خل/ دا
 خارجی

اولويت 
 مراحل

ضريب 
آلفاي 
 كرونباخ

823/0 759/0 819/0 819/0 863/0 736/0 748/0 795/0 

 پژوهشهای : یافتهخذام

 
 خروجی آزمون کالموگروف اسمیرنوف به تفکیک مراحل و عوامل -8 جدول

 متغيرها
 تشخيص

 مساله

تدوين 
 دستوركار

 ارزيابی اجرا فرموله كردن
 تغيير/
 خاتمه

 عوامل

 07/0 15/0 096/0 08/0 13/0 10/0 11/0 داريسطح معنا

 پژوهشهای : یافتهخذام

 
 های آزمون فریدمن آماره  -9 جدول

 مرحله/عامل
 
 شاخص

تشخیص 
 مساله

تدوین 
 دستورکار

تصویب 
 و فرموله

 ارزیابی اجرا
 تغییر/
 خاتمه

داخلی/ 
 خارجی

اولویت 
 مراحل

 267 268 267 267 268 268 268 268 تعداد نمونه

آماره 
 آزمون

29/190 55/461 65/778 49/360 30/185 65/778 78/137 88/225 

درجه 
 آزادی

7 7 11 6 6 10 1 5 

سطح 
 معناداری

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 پژوهشهای : یافتهخذام
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طح خطای در س کای دو محاسبه شده در ردیف دوم جدولر یدامق (،9)اساس جدول بر
از نظر  ها و عوامل موثرسازمانبندی ست که رتبه معنا به این )ردیف چهار( 05/0کمتر از 
 .است و متفاوت معنادار خبرگان

افزار لیزرل برای برازش نهایی مدل تحلیلی از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم
، کای دو به درجه آزادی، 1آزمون برازندگی شامل: کای دوهای اقدام شد که از شاخص

RMSEA2 میانگین مربعات خطای برآورد(، )ریشهNFI3  ،)برازش هنجارشده(GFI4 
  است. (10به شرح جدول )( AGFI5یافته برازندگی ))نیکویی برازش(، شاخص تعدیل

 
 های برازش به تفکیک مراحل و عوامل موثرشاخص -10جدول                     

تحليل 
 نهايی

امل عو
 موثر

تغيير/خاتمه 
 مشیخط

 ارزيابی
 مشیخط

 اجراي
 مشیخط

تصويب 
 و فرموله

تدوين 
 دستوركار

تشخيص 
 مساله

 مرحله/عامل
 
 شاخص

قابل 
 قبول

95/155 30/426 50/225 11/117 74/552 231 89/252 χ2 

قابل 
 قبول

7/2 8/2 9/2 2/2 7/2 6/2 4/2 χ2

df
⁄  

قابل 
 قبول

07/0 08/0 08/0 065/0 078/0 077/0 071/0 RMSEA 

قابل 
 قبول

92/0 93/0 93/0 96/0* 90/0 92/0 94/0 NFI 

قابل 
 قبول

92/0 87/0 90/0 94/0 86/0 91/0 90/0 GFI 

قابل 
 قبول

93/0 93/0 93/0 96/0 91/0 92/0 94/0 AGFI 

 پژوهشهای : یافتهخذام
 

های محاسبه ل نهایی شاخص، تحلی (10) شایان ذکر است مطابق با ستون انتهایی جدول

  
1-χ2 

2- Root Mean Square Error of Approximation 

3- Normed Fit Index 

4- Goodness of Fit Index 

5- Adjusted Goodness of Fit Index 
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افزار لیزرل و با توجه به مقادیر استاندارد، قابل قبول ارزیابی شده براساس خروجی نرم
اساس خروجی آزمون ها و عوامل موثر بر هر مرحله از فرآیند بربندی سازمانرتبه شود.می

 است.( 11)فریدمن به شرح جدول 
 

 های پولی و بانکیگذاری سیاستمشیمراحل فرآیند خط ها، عوامل وبندی سازمانرتبه -11 جدول

 هرتب
تشخيص 

 مساله
تدوين 
 دستوركار

تصويب و 
 فرموله

 ارزيابی اجرا
تغيير/ 
 خاتمه

 عوامل
داخلی/ 
 خارجی

 اولويت
 مراحل

1 
سازمان 
 برنامه

 قوه مقننه قوه مقننه
بانک 
 عامل

سازمان 
 برنامه

وزارت 
 اقتصاد

 داخلی
تشخيص 

 مساله

2 
مراكز 
 علمی

سازمان 
 برنامه

سازمان 
 متقاضی

بانک 
 مركزي

بانک 
 مركزي

قوه 
 قضائيه

 خارجی
 تدوين
دستور 

 كار

3 
شوراي 
 هماهنگی

شوراي 
 هماهنگی

قوه 
 قضائيه

سازمان 
 متقاضی

وزارت 
 اقتصاد

بانک 
 دولتی

 
فرموله 
 كردن

 متقاضی 4
بانک 
 مركزي

اتاق 
 بازرگانی

سازمان 
 برنامه

مراكز 
 علمی

سازمان 
 برنامه

 اجرا 

5 
وزارت 
 اقتصاد

وزارت 
 اقتصاد

سازمان 
 برنامه

صندوق 
 توسعه

سازمان 
 حسابرسی

قوه 
 مجريه

 ارزيابی 

6 
بانک 
 مركزي

اتاق 
 بازرگانی

قوه 
 مجريه

ساير 
 سازمانها

ديوان 
 محاسبات

  قوه مقننه
تغيير / 
 خاتمه

 قوه مقننه 7
سازمان 
 متقاضی

صندوق 
 توسعه

وزارت 
 اقتصاد

سازمان 
 بازرسی

بانک 
 مركزي

  

8 
قوه 
 مجريه

قوه 
 مجريه

بانک 
 مركزي

  
سازمان 
 متقاضی

  

9   
وزارت 
 اقتصاد

  
بانک 

 خصوصی
  

10   
بانک 

 خصوصی
  

اتاق 
 بازرگانی

  

11   
مجتهد 
 اقتصادي

   مجتهد  

12   
بانک 
 دولتی

     

 پژوهشهای : یافتهخذام
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ها را به تفکیک م از سازماناولویت هرکدا (،9) در ادامه تایید نتایج جدول (11)جدول 
دهد. همچنین اولویت عوامل موثر بر فرآیند نیز به گذاری نشان میمشیمراحل فرآیند خط

 ه شده است. ئارا (11)عنوان خروجی جدول 
 

 گیری نتیجهبندی و جمع -6
یک پژوهش همانند بسیاری از مطالعات پژوهشی منجر به ایجاد دو نوع شناخت برای محقق 

های نوین در ارتباط با موضوع پژوهش و شود که عبارتند از شناختعه علمی میو جام
 (. 1393)کیوی و کامپنهود،  های نظری نوینشناخت

سازمان  11، 7، 7، 12، 8، 8نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به تائید نقش به ترتیب 
ار، کین دستورگذاری شامل تشخیص مساله، تدومشیو دستگاه اجرایی در مراحل خط

مورد(  7عامل داخلی ) 13مشی و خاتمه خط گیری، اجرا، ارزیابی و تغییر/تصویب و شکل
های مورد( با نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش نظری در این حوزه و مدل 6) و خارجی

(، پژوهش 1386)الوانی،  (، مدل چند بعدی1386ای )الوانی، ارائه شده شامل مدل گردونه
گیری و عمل در فضای گذاری، تصمیممشیچارچوبی برای نظام و محدوده خطارائه 

گذاری پولی در (، پژوهش تحلیل رفتاری الگوی سیاست1393مجازی )الوانی و دیگران،
(، پژوهش نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی در 1389 اقتصاد ایران )نظریان و دیگران،

(، پژوهش ارائه الگوی 81-86اری فاوا در ایران )گذمشی(، پژوهش خط1390)مزینی، ایران
(، پژوهش فهم 1392)باقری و دیگران،  عرصه دانشگاه گذاری درمشیترکیبی برای خط

فرد و )دانائی پردازی داده بنیادمبنای نظریه، پژوهشی برمشی عمومی در ایرانخاتمه خط
نکداری در ایران و جهان ( و همچنین عوامل احصاء شده از کتب وضعیت با1394دیگران 

کرد در ایران )جاللی(، سیاست پولی مبانی نظری و ارزیابی عمل1393)خوانساری و دیگران، 
ها و موسسات مالی اسالمی، ارائه الگوی نظارتی برای (، نظارت شرعی بر بانک1393 نائینی،

و  ها(، هدف1393نظام بانکی کشور براساس دیدگاه خبرگان )موسویان و میسمی، 
 ( است. 1394 )مهران، 1357تا  1339های بانکی مرکزی ایران از سیاست

سازی معادالت ساختاری افزار لیزرل و مدلمدل نهایی پژوهش با توجه به خروجی نرم
ها و عوامل موثر به سازمان (،11)در آن با توجه به نتایج جدول ( است که 6) به شرح نمودار

 است. گذاری ارائه شدهمشیتفکیک مراحل مختلف فرآیند خط
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 مدل نهایی فرآیند خط مشی گذاری سیاست های پولی و بانکی -6نمودار 

 

های شود، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی اصلی سیاستپیشنهاد می
پولی و بانکی کشور که همواره نوک پیکان انتقادها پس از هرگونه نوسان و چالش در این 

با فاصله گرفتن از رویکرد سنتی حاکم بر حوزه  روده سمت آن نشانه میحوزه ب
های پولی و بانکی، موضوع را از دیدگاه علمی فرآیند گذاری سیاستمشیخط
نظر قرار داده و جامعه اقتصادی و سیستم حاکمیتی و سیاسی کشور را به گذاری مدمشیخط

مشیگانه فرآیند خطتوجه به مراحل شش سمت لزوم سازماندهی مجدد این حوزه با رویکرد
و  های پولینظر قرار دادن عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر حوزه سیاستگذاری با مد

 .کندبانکی، هدایت 
، (6) و نمودار (11)های حاصل از جدول گذاری مطابق با دادهمشیاستقرار فرآیند خط

 :موارد زیر قابل حصول خواهد بود
ند و مهای پولی و بانکی رویکرد قاعدهبط بانک مرکزی در حوزه سیاستساختار روا -

، های تقنینی، قضایی، اجراییگیری از تمام ظرفیتشفاف به خود گرفته و امکان بهره

و اق
لوپ ن
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 شود.ریزی و بخش خصوصی فراهم میاعتقادی، نظارتی، برنامه

له از ها در هر مرحتصمیم اندازه مناسب اعضا به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر نتایج -
 .کنیمگیری عدم تقارن اطالعاتی جلوگیری فرآیند مشخص شده و از شکل

)بسته با ماهیت هر مرحله( از تورش  های مختلفبا توجه به حضور نمایندگان سازمان -
شود که این امر بر خروجی بهینه ترکیب اعضا به سمت اعضای دولتی جلوگیری می

 خواهد بود. گذارها تاثیرسیاست

 گذاری و طراحی ساختار سازمانیمشیای فرآیند خطبا توجه به ماهیت تخصصی و حرفه -
ه ها بهای پولی و بانکی با هدف تعیین وظایف و نقش سازمانمناسب در حوزه سیاست

م شاهد توانیگذاری میهای سیاستکارگیری نیروی انسانی و تکنیکهو ب تفکیک هرمرحله
 ها و ارتباط با فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی باشیم.گیرییت در تصمیمافزایش شفاف

با توجه به محوریت بانک مرکزی در فرآیند ارائه شده، ضمن حفظ استقالل نسبی آن،  -
 .ندکها ایفای نقش گیریتواند به عنوان بازوی موثر در تصمیمبدنه کارشناسی می

 های مطروحه از طرفصادی در فرآیند، چالشبه دلیل حضور مجتهد آشنا به مباحث اقت -
 مراجع عظام تا حدودی مرتفع شده و قابل پاسخگویی خواهد بود.

ها در  راستای اخذ های آنتوانیم از ظرفیتبا توجه به حضور مراجع نظارتی در فرآیند می -
 .نیمکنتایج بهینه از سیاست های ابالغی و توزیع و مدیریت مناسب ریسک استفاده 

های اقتصادی و اجتماعی با ژوهش حاضر همانند بسیاری از پژوهشات مشابه در حوزهپ
ای مشابه داخلی و خارجی، ماهیت میان رشتههای پژوهشهایی از جمله نبود محدودیت

شدید خبرگان صاحب نظر در این حوزه، عدم تکمیل  اقتصادی(، خأل -) مدیریتی موضوع
دهندگان، کمبود زمان خبرگان برای انجام مصاحبه اسخها توسط پو تکمیل ناقص پرسشنامه

ها، تاثیر متغیرهای خارج از کنترل محقق و محدودیت ذاتی و مشکالت تنظیم وقت با آن
 کارگیری پرسشنامه مواجه بود.هپیمایشی و اکتشافی ناشی از ب های پژوهش
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