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 چکیده
 بهه  بانکی در کشورهای پیشرفته بخش را برای بیشتر رقابت و مختلف های دیدگاه تکنولوژیکی های پیشرفت سریع رشد
نیستند با ایه  پیشهرفت ههای تکنولهوژیکی بانکهداری       قادر که کشورها و موسساتی است. واضح است که  آورده ارمغان

شوند که نمی توانند با آن رقابهت نماینهد.بابارد دی هر بانکهداری     میالکترونیکی خود را بهبود بخشند با خطراتی مواجه 
الکترونیکی در محیط های رقابتی برای افزایش آسودگی در رفع نیازهای مشتریان در هر زمان و مکان تغیر شهک  یافتهه   

رد های اعتبهاری  شده است.کا بانکداری بخش در رقابتی مزیت آوردن دست به کلید الکترونیکی است.بنابرای  بانکداری
بخش مهمی از بانکداری الکترونیکی می باشد. هدف اصلی ای  پژوهش در بخش اول بررسی وضایت کارد های اعتباری 
در ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای اروپایی بوده، در بخش دوم با توجه به جاماه آماری انتخاب شده کهه شهام    

های اعتباری در شهر تهران بوده به شناسایی عوام  ان یزشی موثر بر مالکیت کارددارندگان کارد های اعتباری بانک ها 
پرداخته)تایی  فاکتورهای چ ون ی تبدی  شدن به صاحب یک کارد اعتباری(، در بخش سوم چهالش هها و مشهکالد    

 گردد. اساسی در خصوص توساه ای  کارد ها در کشور ایران مارفی و در نهایت جمع بندی پژوهش ارایه می
همچنی  در بخش اول اطالعاد و آمار برگرفته از سایت بانک مرکزی و سایر کشورها مبنای تحلی  بوده، در بخهش دوم  

تحلی   KMOهای تی استیودنت،و با توجه به آزمون spssاطالعاد دریافتی از پرسشنامه جاماه آماری براساس نرم افزار 
گردید. در بخش سوم براساس روش فراترکیب و بر مبنای مصاحبه از خبرگان سیستم بانکی مهمتری  دالی  عدم توساه 

نتایج حاص  از ای  پژوهش در بخش اول به عدم کارآمهدی و رقابهت ایه  ابهزار در      کارد های اعتباری شناسایی گردید.
فاکتور اساسی که استفاده کنندگان کارد ههای اعتبهاری براسهاس     5 مقایسه با سایر کشورها اشاره داشته در بخش دوم

پرسشنامه به آن توجه اساسی داشته به ترتیهب اولویهت مارفی)راحتهی و رفهاه، امنیهت و سههولت،اجتماعی و مهدرنیزه        
ه ، تجمیع و شدن،رضایت و خرید( و در بخش پایانی موانع اساسی بر سر راه توساه ای  کارد ها با ضریب اهمیت باال ارای

 راه کارهایی در ای  خصوص اشاره ذکر گردید.
 های شهر تهران.کاربران و دارندگان کارد های اعتباری، موانع توساه، بانکعوام  ان یزشی، کارد اعتباری، واژگان کلیدي:

 JEL: G21،E34طبقه بندي 
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 مقدمه

بهه ارمغهان آورده اسهت    پیشرفت تکنولوژی در تمامی عرصه های دنیای عصر حاضر تاثیری ش رف 

تاثیراد ای  پیشرفت بر صنات بانکداری نیز کامالً مشهود است و نقطه عطف آن در سیستم بهانکی  

های پرداخت بانکی برشمرد. یکی از ابزارهای متداول در نظام ههای پرداخهت   توان تحول نظامرا می

تی و پیشرفته جههان  کارد های اعتباری هستند که هم اکنون در سطح وسیای در کشورهای صنا

های اعتباری جزیی مهم از اقتصاد شده و به واسطه سهولت گیرد. امروزه کاردمورد استفاده قرار می

 .(Adcock et al.,1997)در بکارگیری و گستره وسیع جای اه مناسبی در جوامع احراز نموده اند

بهه افهزایش بهوده و    ههای اعتبهاری بهه صهورد شه رفی رو      های اخیر استفاده از کهارد سال در

توان از دالی  مهم ای  افزایش دانسهت.اما در کشهور مها    هماهن ی کارد ها با تحوالد جهانی را می

کارد های اعتباری تاکنون در سهبد محصهوالد نظهام بهانکی کشهور جای هاه مطلهوبی را بهه خهود          

ناسهازگاری   اختصاص نداده که نشان دهنده ای  واقایت است که با اکوسیستم بانکی کشور مشهک  

ساختاری دارد با ای  حال همیشه بحث توساه ای  قبی  کارد ها مطهر  بهوده و ههر از چنهدی در     

سخ  مسئوالن اقتصادی و غیر اقتصادی بر ضرورد توساه ان تاکید می شود.کارد اعتبهاری ثمهی    

و همچنی  طر  اعتباری میزان جدی تری  طر  کهارد اعتبهاری کشهور بهوده کهه       1379در سال 

تصویب اما به دالی  مشکالد ساختاری تا شک  گیری و راه انذازی مهدتی   1388جرای آن از سال ا

مطر   1387طول کشد پس از آن ادبیاد کارد های اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه در سال 

دستور الام  جدیدی را برای 20/6/1390و در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 

اعتباری صادر که بر طبق آن صادر کنندگان کارد اعتباری می توانند بر مبنای عقذ مرابحهه   کارد

اقدام به صدور کارد نمایند.نکته قاب  مالحظه مطابق با آیی  نامه نظام بانکداری الکترونیک مصوب 

درصد جمایت ک  کشور کارد اعتبهاری   20حداق  حداق  برای  1389باید تا پایان سال  86سال 

 صادر می شد مصوبه ای که هیچ وقت حتی به اجرا هم نزدیک نشد.

 

 مباني نظري پژوهش

در رابطه با موضوع کارد های اعتباری،چالش ها و موانع توساه و همچنی  ابااد ان یزشی دارندگان 

 ای  نوع کارد ها تحقیقاتی صورد گرفته که در ادامه به مهمتری  آن ها اشاره می شود.

طراحی کارد های اعتباری در بانکداری بدون ربها  » ( به بررسی1387ان)سیدعباس موسوی -

پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد قرارداد بیع مرابحهه بهه ویهژه    « براساس بیع مرابحه

مرابحه سفارشی از قراردادهای اصی  و شناخته شده در متون اسالمی است و از جهت قلمرو، شمول 

 د خیلی از نیازهای تسهیالتی خانوارها و بن اه های اقتصهادی را پاسهخ دههد.   فراگیر داشته می توان
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بنابرای  گستره موضوعی قرارداد مرابحه از یک سو و تنوع شیوه های پرداخهت آن از سهوی دی هر و    

مهمتر از همه ن رش وسیع در تنظیم آیی  نامه ها و دستورالام  ههای اجرایهی قهرارداد مرابحهه و     

ی طراحی شده براساس مرابحه، همه محدودیت های فروش اقساطی و جااله را از کارد های اعتبار

فراروی بانکداری بر می دارد به گونه ای که بانک ها می توانند همه نیازهای کاالیی و خدماتی همه 

 مشتریان را در صورد توجیه اقتصادی تامی  مالی کنند.

پرداختهه در ایه  بررسهی    » زمهان  بررسی کارد های اعتباری در گهذر »( به 1391مهنایی) -

های اعتباری تشریح و در نهایت به وضایت ای  کارد ها در کشهور ایهران پرداختهه    کلیاتی از کارد

 شده است.

بررسهی رفتهار اسهتفاده کننهدگان کهارد ههای اعتبهاری در بهی          » ( به1998مدینا و چاو) -

 ان یهزه  ایجهاد  نشهان مهی دههد عوامه     پردازد.نتایج تحقیهق  می« اسپانیایی تبارها و سفید پوستان 

 و اجتماعی وضایت از آنان ادراکاد به واقع در اعتباری های کارد از فاال غیر کاربران برای اساسی

 شود. آنان مربوط می مقبولیت

بررسی رفتار مشتریان استفاده کننده از کارد ههای اعتبهاری   »( به 2006کورتولوز و نصیر) -

، نتایج تحقیق نشان می دهد ال وهای استفاده شده در بازارهای «پردازددر بی  بازارهای نوظهور می

 اسهتفاده  رفتهار  و ن هرش  نو ظهور قبرس شمالی در مقایسه با بازارهای توساه یافته براسهاس در،، 

 دارنهده کهارد   ههای  شهرکت  بازاریهابی  ههای  اسهتراتژی  متفاود بوده و توساه های کارد کننده از

دهد.ای  امر می تواند به شرکت های دارنده کارد های اعتباری شدید قرار میرا تحت تاثیر  اعتباری

 کمک نماید تا ن رش مشتریان خود را متناسب با آن تغییر دهند.

در بی   اعتباری کارد استفاده کنندگان  نیت و بررسی ن رش»( به 2001کاینا، و هارکر) -

 باورها، دانش، ساختار خاص، طور ی دهد بهکشورهای توساه یافته می پردازد. نتایج تحقیق نشان م

 از اسهتفاده  و مالکیت در اعتباری کارد صاحبان ن رش همچنی  و نداشت  دوست و داشت  دوست

 از اهمیت قاب  توجهی برخوردار می باشد. اعتباری های کارد

 

 هاي اعتباري در ايران و مقايسه آن با برخي از کشورهاي اروپاييش اول: وضعیت کارتبخ

 تعريف کارت هاي اعتباري -

که توسط بانک ارائه می شود و مشتری طبق آن کارد مجاز است محصوالد و خدماد کارتی است 

یهک روش   .(Blanchflower,1998)مورد نیاز خود را به صورد اعتباری از فروشنده خریداری کند

پرداخت بی  المللی که دارنده آن مجاز است پرداخت الزم را برای خرید کهاال و خهدماد و دریافهت    

دههد بلکهه مبلغهی    وجه نقد صورد دهد. سقف میزان پرداخت نه تنها موجودی حساب دارنده را پوشش مهی 
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  e and Hogarth(Le(2000,.اضافه نیز بصورد اعتبار از طرف صادر کننده کارد مجاز به پرداخت می باشد

 

 کارت هاي اعتباري در ايران -

نسبت کارد های  1391( تا پایان مرداد ماه سال 1براساس آخری  آمار بانک مرکزی)جدول شماره 

 1390درصد بهوده در حهالی کهه در پایهان سهال       1.1اعتباری به کارد های نقدی)برداشت( حدود 

 درصد مهی رسهید.   3/1ابالغ گردید ای  نسبت به حدود یانی زمانی که عقد مرابحه به شبکه بانکی 

ههای  همچنی  براساس آمار برگرفته از سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایهران  نسهبت کهارد   

)پایهان آبهان مهاه( بهه      94و  93، 92اعتباری به کارد های نقدی)برداشهت( در پایهان سهال ههای     

کرد سیستم بهانکی پهس از ابهالغ دسهتورالام      بوده است.ای  یانی اینکه عمل 6/0و  2/1،7/0ترتیب

 هها های صادره دارای شیب منفی بهوده و از اشهتیاب بانهک   کارد های اعتباری در حوزه تاداد کارد

 )صدورکارد اعتباری براساس عقد مرابحه( کاسته شده است.

بانهک   بانک و موسسه مالی که آمار آن در سهایت  31درهمی  راستا باید اشاره نمود که از میان 

شود که پس از ابهالغ چههار سهاله کهارد ههای اعتبهاری در       مورد یافت می 12مرکزی ثبت گردیده 

 اند.سیاست های خود خود ورود به ای  موضوع را در دستور کار خود قرار نداده

 

 سال اخیر 5مقايسه اي آمار صدور کارت هاي اعتباري در  .1جدول

 ايران()منبع: سايت بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

 پايان سال رديف
تعداد کارت 

 نقدي

تعداد کارت 

 اعتباري

نسبت کارتهاي اعتباري 

 به نقدي)درصد(

درصد رشد کارت 

 هاي نقدي

درصد رشد کارت 

 هاي اعتباري

122،562،589 1،569،779 1.3 


154،861،577 1،759،391 1.1 

189،825،434 2،236،563 1.2 

224،672،403 1،644،519 0.7 

248،598،676 1،639،411 0.6 

 

 کارت هاي اعتباري در برخي از کشورهاي اروپايي -

با توجه به نو بودن ابزار کارد اعتباری در نظام های پرداخهت در ایهران، مبنهای مقایسهه ای آن بها      

در نظر گرفته شده اسهت کهه ایه  گهزاره براسهاس جهدول        2004سال  برخی از کشورهای اروپایی

 به شر  ذی  می باشد: 2شماره 
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 (2004وضعیت کارت هاي اعتباري در کشورهاي اروپايي)سال  .2جدول 
کل مصرف  کشور رديف

 اعتباري)میلیون دالر(

کل مصرف 

 نقدي)میلیون دالر(

 تعداد کارت نقدي تعداد کارت اعتباري

36 091000 103 576000 186 119 524 081 ان لیس 

5 407000 37 853000 33 822 321 585 فرانسه 

27 245000 33 568000 102 482 94 385 اسپانیا 

758000 6 500000 5 405 59 429 سوئد 

949000 5 965000 5 681 53 918 نروژ 

25 392000 20 257000 65 621 46 000 ایتالیا 

36 610000 27 038000 46 237 44 540 ترکیه 

89 232000 19 614000 483 319 44 002 آلمان 

،206000 2 812000 272 26 497 دانمار 

1 317000 1 670000 6 525 25 493 فنالند 

 367 545000 297 421000 1 381 376000 1 357 813000 جمع

 

در می یابیم  2004و نقدی در انتهای سال  با توجه به جدول فوب و مصرف کارد های اعتباری

که مصرف کارد نقدی به مقدار ناچیزی بیشتر از از مصرف کارد اعتباری است.بطوریکه با مقهداری  

مسامحه می توان گفت که تاداد کارد های نقدی و اعتباری در اروپا برابر)نزدیک به هم( بوده ولهی  

باری و نقدی بسیار باهم متفاود می باشهد بطهور   رفتار کشورهای عضو در بکارگیری کارد های اعت

 مثال در کشور آلمان مصرف کارد ههای نقهدی بیشهتر و در کشهورهای دی ر)فرانسهه،ان لیس و...(     

مصرف کارد های اعتباری بیشتر می باشد که آن را می توان در میزان سرانه درآمد افراد جاماه در 

ههای اعتبهاری کمتهر و    نه درآمد باال مصرف کهارد کشورها دانست ب ونه ای که در کشورهای با سرا

بالاکس در کشورهای با سرانه درآمد پایی  مصرف کهارد ههای اعتبهاری بیشهتر مهی باشهد و ایه         

واقایت با وضایت موجود ایران فاصله بسیار زیادی دارد که ای  را می توان در می  و اشتیاب بسهیار  

ای اعتباری در ای  چند سهال اخیهر نیهز مشهاهده     هکم سیستم بانکی بانوان صادر کنندگان کارد

 نمود که آسیب شناسی و دالی  اصلی ای  مساله در بخش سوم ای  پژوهش ارایه می گردد.
 

 بخش دوم: بررسي فاکتورهاي انگیزشي دارندگان کارت هاي اعتباري در ايران

فاکتورههای ان یزشهی   در ای  بخش، چکیده ای از پژوهش انجام شده بهه منظهور بررسهی شهاخ  هها و      

شهوند. جاماهه آمهاری    تاثیرگذار بر دارندگان کارد های اعتباری ارایه و شاخ  های اصلی رتبه بندی می

 پژوهش شام  کلیه دارندگان کارد های اعتباری در سیستم بانکی و در سطح شههر تههران بهوده اسهت.    

گیری طبقه ای تصادفی است به دلی  حجم زیاد جاماه امهاری و دسترسهی دشهوار بهه همهه      روش نمونه

دارندگان کارد های اعتباری در مرحله اول سه بانک ملی، پارسیان و صادراد با توجه به داشت  بهاالتری   
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نفهر   200تاهداد  ههزار نفهر بهوده(     400سهم از تاداد کارد های اعتباری در سطح شهر تهران) نزدیک به 

نفر( اما جهت اطمینان از دستیابی بهه تاهداد    95نفر و ملی  28نفر، صادراد  77انتخاب گردید. )پارسیان 

پرسشهنامه، بها احتسهاب پرسشهنامه ههای برگشهت نشهده و حهذف          220نمونه مورد نظر پس از توزیهع  

 .پرسشنامه تجزیه و تحلی  شد 185پرسشنامه های ناق ، در مجموع داده های 

در ای  بخش ابتدا به تحلی  متغیرهای جمایت شناختی نمونه آماری و سپس به ارایه فرضیاد 

 و آزمون آن می پردازیم.
 

 تحلیل اطالعات جمعیت شناختي

پرسشهنامه تجزیهه و تحلیه  شهده اطالعهاد جمایهت        185از مجموع پرسشنامه های توزیع شهده  

 استخراج گردید. 3شناختی آن به شر  جدول شماره 

 

 يافته هاي جمعیت شناختي .3جدول 
 درصد طبقه متغیر ردیف

 جنس 1
 1/73 مرد

 9/26 زن

 س  2

 3/27 سال و کمتر از آن 25

 5/30 35تا  26

 2/29 45تا  36

 0/13 و باالتر از آن 46

 وضایت تاه  3
 7/33 مجرد

 3/66 متاه 

 تحصیالد 4

 6/9 دیپلم و زیر دیپلم

 9/33 فوب دیپلم

 4/54 لیسانس و فوب لیسانس

 1/2 دکترا و باالتر

 وضایت کاری 5

 6/74 شاغ 

 1/17 بیکار

 3/8 بازنشسته

 مح  کار 6

 45 بخش دولتی

 33 بخش خصوصی

 22 شغ  آزاد

 درآمد ماهیانه 7

 9/1 تا ده میلیون ریال

 9/14 ده تا بیست میلیون ریال

 2/42 ریالبیست تا سی میلیون 

 6/29 سی تا چه  میلیون ریال

 3/11 بیشتر ازچه  میلیون ریال
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 26همان ونه که جدول فوب نشان می دهد دارندگان کارد های اعتباری بیشتر  مردان با سه   

سال به باال بوده که با توجه به روند جمایت فالی کشورمان می تواند جاماه ههدف مناسهبی بهرای    

اعتباری)توساه کارد ها( باشد .لذا در صورد صدور کارد از مراجع بانهک هها و   دریافت کارد های 

موسساد مالی جمایت مناسبی بانهوان جاماهه ههدف وجهود دارد.همچنهی  تحلیه  ههای بخهش         

تحصیالد و وضایت شغلی به ای  مساله اشاره می نماید که دارندگان کارد های اعتباری از سهطح  

لیسانس به باال( و وضایت شغلی)دارای شغ  و بازنشسته نزدیهک   ذرصد 57تحصیالد باال)قریب به 

 درصد( برخوردار می باشند. 80به 

اما در بخش پایانی و متغیر درآمد ماهیانه نشان می دهد برای داشت  کارد های اعتبهاری نیهاز   

نمهود   به دستمزد باال نبوده و در صورد تامیم ای  متغیر به جاماه کنونی می توان از آن اسهتنباط 

که افراد با سطح درآمد متوسط)یا کمتر( از شمار دارندگان کارد های اعتبهاری بهوده و در صهورد    

 توساه کارد های اعتباری در سطح جاماه فرصت بالقوه ای برای صادر کنندگان خواهد بود.

 

 فرضیات پژوهش

جهت اهداف بازاریابی تایی  عوام  موثر بر مالکیت کارد های اعتباری و استفاده از آن)مصرف( در 

بسیار مهم است.با توجه به ای ، موضوع ای  مطالاه تجربی به تایهی  فاکتورههای چ هون ی تبهدی      

 گردد:شدن به صاحب یک کارد اعتباری و کاربران موثر پرداخته و سه فرضیه به شر  ذی  ارایه می

 باری تاثیر ندارند.آیتم های انتخابی)گویه های انتخابی( بر روی دارندگان کارد های اعت -1

 فاکتورهای انتخابی)جمع بندی گویه ها( بر روی دارندگان کارد های اعتباری تاثیر ندارد. -2

اهمیت رتبه بندی فاکتورهای انتخاب کارد اعتباری نمونه اصهلی بها فاکتورههای جمایهت      -3

 شناختی)س /جنس/تاه  و....(متفاود است.

 

 نتايج فرضیات:

گویه در یک پرسشنامه به نمونه آماری ارایه گردید و از  19ه اول به منظور آزمون نمودن فرضی  -

بیشهتری  تهاثیر( بهه گویهه ههای       5بهدون تهاثیر تها     1آنان خواسته شد براساس یک طیف لیکرد)

 پرسشنامه وزن دهند. برای  اساس آزمون فرض:

 

ه(میان ی  مورد)گویه  7های بدست آمهده در هرگویهه، در    sigبه جدول ذی  و بنابرای  با توجه 

بیشتر از سه که ای  امر نشان از تاثیرگذاری ای  گویه بر دارندگان کارد های اعتباری بوده بنابرای  

 بصورد زیر رتبه بندی شده است. 4شود. که با توجه به جدول شماره فرضیه اول رد می
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 آزمون تي استیودنت براي آيتم)گويه(هاي موثر بر دارندگان کارت هاي اعتباري .4جدول 
رتبه 

 بندي
Sig.(2- tailed) test 

value=3(p) 

انحراف 

 معیار
 گويه ها میانگین

    
کارد اعتباریم به م  ای  امکان را می دهد تا حتی  -1

 وقتی هیچ پولی ندارم خرید کنم.

    2- راحتی کارد های اعتباری هن ام خرید 

    
م  را قادر می شهازد تها سهپرده نقهدی بها امنیهت        -3

 "سرمایه گذاری"داشته باشم 

   4- .چقدر از پول قاب  حم  برای شما ام  تر است 

    
بدون اسهتفاده از  آن ای  امکان را به شما می ده تا  -5

 پول نقد خرید کنید.

    
تفکر شکسهت دربهاره چیزههای جدیهد و نیازههای       -6

 عمومی ام

    
ای  حقیقت که درآمد م  جواب وی هزینه های م   -7

 نیست.

    
پول نقد "چقدر کارد اعتباری در شرایط اضطراری  -8

 کمک میکند. به شما "نداریم

    
به م  ای  امکان را می دهد تا بها اینترنهت خریهد     -9

 کنم.

    10- .به م  ای  امکان را می دهد تا با خرید کنم 

    
ای  حقیقهت کهه چهون مردمهی کهه دورو ور مه         -11

 هستند از کارد اعتباری استفاده می کنند.

    12- . عدم کفایت درآمد م 

    13- .تمای  م  برای داشت  استاندارد زندگی باال 

    14- .نیازهایی که نمی تواند به تاویق بیفتد 

    15- .تمایالد و نیازهایی که نمی توانم بر آن غلبه کنم 

    
ای  فکر نکنم که خرید را چ ونه پرداخت چطور به  -16

 خواهم کرد.

    
آن یهک راه مههدرن و بههه روز بهرای پرداخههت هههای    -17

 صورتحساب است.

    18- .م  دوست ندارم پول نقد حم  کنم 

    19- .حم  پول نقد خیلی ریسک دارد 

 

حلی  تد. تحلی  عاملی استفاده می شو KMOبه منظور آزمون نمودن فرضیه دوم از آزمون  -

باشد. در واقع منطق تحلیه  عهاملی، کهاهش مجموعهه     ها میبرای کاهش داده عاملی، روش ریاضی

ها طبق ساز و کارههای ایه  آزمهون    بزرگی از متغیرها به چند عام  اساسی است. طبیاتاً ای  عام 

گویه بهوده بهه    19با توجه به اینکه تاداد گویه های مورد استفاده در پرسشنامه  شوند.میاستخراج 

منظور شناسایی متغیرهای اساسی از آزمون یاد شهده اسهتفاده گردیهد کهه میهزان ضهریب آزمهون        
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KMO  باشهد   0.70تهر از  مقهدار آن بهزر    می باشد بنابرای  با توجه بهه اینکهه   781/0برابر بود با

در ایه  خصهوص براسهاس     .ها برای تحلی  مناسب خواههد بهود  های موجود در بی  دادههمبست ی

گویه پرسشنامه استخراج و در نهایت براساس  19باد اصلی از  5های حاص  از آزمون یاد شده یافته

 اهمیت رتبه بندی گردید.

 

 گانه 5نتايج تحلیل آيتم ها و فاکتورهاي  .5جدول 

 آلفاي کرونباخ
Cronbach alpha 

 واريانس
Variance 

 میانگین
Mean 

Factor 

loading 
 مقدار ويژه

Eigenvalue 
 فاکتورها و گويه ها

     1فاکتور 

     - (. 12عدم کفایت درآمد م) 

     
ای  حقیقت که درآمد م  جواب وی هزینه ههای   -

 (7م  نیست.)

     -  (14به تاویق بیفتد.)نیازهایی که نمی تواند 

     
تمایالد و نیازهایی که نمهی تهوانم بهر آن غلبهه      -

 (15کنم.)

     
تمایهه  مهه  بههرای داشههت  اسههتاندارد زنههدگی     -

 (13باال.)

      2فاکتور 

     - (2راحتی کارد های اعتباری هن ام خرید) 

     
ده تا بدون اسهتفاده   آن ای  امکان را به شما می -

 (5از پول نقد خرید کنید.)

     
کارد اعتباریم به م  ای  امکان را مهی دههد تها     -

 (1حتی وقتی هیچ پولی ندارم خرید کنم.)

     
پهول  "چقدر کارد اعتباری در شرایط اضهطراری   -

 (8به شما کمک میکند.) "نقد نداریم

      3فاکتور 

     
آن یک راه مدرن و بهه روز بهرای پرداخهت ههای      -

 (17صورتحساب است.)

     
تفکر شکست درباره چیزههای جدیهد و نیازههای     -

 (6عمومی ام)

     
ای  حقیقت که چهون مردمهی کهه دورو ور مه       -

 (11هستند از کارد اعتباری استفاده می کنند.)

      4فاکتور 

     - (.19حم  پول نقد خیلی ریسک دارد) 

     - (.18م  دوست ندارم پول نقد حم  کنم) 

     
چقدر از پهول قابه  حمه  بهرای شهما امه  تهر         -

 (4است.)

      5فاکتور 

    - (.10به م  ای  امکان را می دهد خرید کنم) 

    
می دهد تا با اینترنت خریهد  به م  ای  امکان را  -

 (9کنم.)
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)در مواقای که درآمهد کهافی    فاکتور اصلی با نام های ارضای نیازها 5براساس نتایج جدول فوب 

 سهولت و امنیهت  )در مواقای که پول نقد نداریم(، اجتماعی و مدرنیزه شدن، راحتی و رفاه نیست(،

عنوان ابااد اصلی شناسایی شدند در ای  راستا و )در مقایسه با حم  پول نقد( و در نهایت خرید به 

)سهولت( از میان ی  باالتر از سهه   )رفاه( و امنیت با توجه به آزمون تی استیودنت دو شاخ  راحتی

لذا از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد بنابرای  فرضیه شماره دو  (6برخوردار بوده )جدول شماره 

 نیز رد می شود.

 

 تي استیودنت براي فاکتورهاي تاثیرگذار بر دارندگان کارت هاي اعتباري. آزمون 6جدول 

رتبه بندي 

 میانگین

Sig. (2-tailed) 
Test Value = 3(p) 

Std. 

Deviation 

 میانگین
Mean 

 فاکتورها 

   ارضاي نیازها 

 
  راحتي و رفاه 

 
   و مدرنیزه شدناجتماعي شدن 

 
  سهولت و امنیت 

 
  خريد 

 

که مهمتری  تاثیر را دارند.جدول شهماره   2و  1در فرضیه سوم رتبه بندی کلی)رتبه بندی  -

( در نظر گرفته شده براساس متغیرهای جمایت شناختی مورد آزمون قرار گرفته و همان ونه کهه  6

مشاهده می شود برای دو متغیر )تحصیالد دیپلم و سطح درآمد پهایی ( ایه  رتبهه    در جدول ذی  

مهمتهری  تهاثیر را دارد    1مهمتهری  تهاثیر و سهپس فهاکتور      2بندی تغییر کرده یانی ابتدا فاکتور 

 بنابرای  فرضیه سوم نیز رد می شود.
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 جمعیت شناختي نمونهبندي اهمیت فاکتورهاي تاثیرگذار از لحاظ متغیرهاي رتبه .7جدول 
  1فاکتور  2فاکتور  3فاکتور  4فاکتور  5فاکتور 

      نمونه)کلی(
      جنس

      زن
      مرد

      گروه سنی
      کمتر و 25
      35تا  26
      45تا  36
      و باالتر 46

      وضایت تاه 
      مجرد
      متاه 

      تحصیالد
      ديپلم و زير ديپلم
      فوب دیپلم
     لیسانس و فوب 

 لیسانس
      دکترا و باالتر

      وضایت استخدامی
      شاغ 
      بیکار
      بازنشسته

      مح  کار
      بخش دولتی
      بخش خصوصی
      آزادشغ  

      درآمد ماهیانه
      تا ده میلیون ریال
     ده تا بیست میلیون 

 ریال
     بیست تا سی میلیون 

 ریال
     سی تا چه  میلیون 

 ریال
     بیشتر از چه  میلیون 

 ریال

 

 بخش سوم: چالش ها و مشکالت اساسي در حوزه توسعه کارت هاي اعتباري

همان ونه که در بخش اول اشاره شد پس از تصویب دستورالام  کارد های اعتباری بر اساس عقهد  

روند توساه کارد های اعتباری در سیستم بانکی از شیب منفی برخوردار بوده و  90مرابحه در سال 

ای  امر را می توان در عدم اشتیاب بانک ها و موسسهاد مهالی در صهدور کهارد ههای اعتبهاری بهه        
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شتریان دانست علیهذا و با توجه به اینکه براساس نتایج بخش دوم ای  پژوهش در صهورد صهدور   م

های اعتباری توسط بانک و مراجع صادر کننده جمایت بالقوه و فراوانی از آن استقبال خواهد کارد

 نمود اما متاسفانه ای  امر به واسطه عدم سیاست گذاری بانک ها همچنان مسهکود مانهده و عمهال   

دالی  عدم توساه کارد های اعتباری را باید در مراجع صادر کننده)بانک و سایر موسسهاد مهالی(   

 آن جستجو نمود.

بنابرای  و با توجه به متغییرهای فراونی که ممک  است از چالش ها و مشکالد پیش روی نظام 

د مربوط به موضوع بانکی و مالی کشور باشد براساس روش فراترکیب)در ای  روش در گام اول ادبیا

در مقاالد و ژورنال های علمی به دقت مطالاه شده، در اینجا و با توجه به موضوع یاد شده در ایران 

از روش مصاحبه با خبرگان سیستم بانکی ابااد و متغیرهای اصلی شناسایی و در نهایت دسته بندی 

اً یک خبره بهانکی بهرروی آن   می شود به منظور اطمینان از یافته ها و دسته بندی پژوهش ر مجدد

نظر ساختاری و اصالحی ارایه و در نهایت جمع بندی می گردد.( و براسهاس مصهاحبه بها خبرگهان     

سیستم بانکی ابااد متاددی بررسی و در نهایت ابااد اصلی که موجهب عهدم اسهتقبال بانهک هها از      

 کارد های اعتباری شده به شر  ذی  ارایه می گردد.

 

 سود کارت هاي اعتباري چالش دستوري نرخ -1

با توجه به اینکه در جهت اصال  ساختار کارد های اعتباری )از  قرارداد قرض الحسنه تها مرابحهه(   

اقداماتی انجام شده اما مانع اصلی به نام  نرخ گذاری دسهتوری وجهود دارد. قهرارداد مرابحهه طبهق      

درصد تایی  شده است  21داکثر تقسیم بندی عقود جزو عقود مبادله ای قرار داده شده است که ح

درصد بوده که اگهر بهر    23،از طرفی بانک ها به هزینه تمام شده منابع  توجه می کنند که بیش از 

اساس قرارداد مرابحه بپردازند نه تنها سود نمی کنند بلکه  متضرر هم می شوند. در حالیکه در دنیا 

برابر است لذا مانع اصهلی در   5/1عادی ماموال بهره کارد های اعتباری در مقایسه بهره با وام های 

گسترش و توساه ای  کارد ها بخشنامه صادره بانک مرکزی که برای عقود مبادله ای نهرخ تایهی    

کرده و نرخی هم که برای بانک ها تایی  کرده به ههیچ عنهوان مزیهت محسهوب نشهده در نتیجهه       

 گرایش بانک ها به ای  سمت بسیار کم می باشد.

همچنی  با عنایت به اینکه ابزار نوی  کارد همواره در تاام  با بخش پذیرنهدگی مانها دار مهی    

باشد و ای  موضوع تواماً فضای کسب و کار کارد را توجیه مهی نمایهد بطوریکهه بخشهی از کهارمزد      

صادرکننده کارد توسط پذیرنده کارد)فروش اه( برای صادر کننده کارد تامی  مهی گهردد. بهدی     

 یب قیمت برای مصرف کننده)دارنده کارد و بانک صادر کننده( اقتصادی می گردد. ترت
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 چالش اعتبار سنجي مشتريان -2

در کشورهایی که در آن بازارهای مالی پیشرفته وجود دارد، موسسه های اعتبار سهنجی نسهبت بهه    

ی الزم را انجهام  ارزیابی وضایت اعتباری و توان بازپرداخت متقاضیان کارد های اعتباری بررسی ها

داده و نتایج آن را در اختیار موسسه های پولی و اعتباری قرار می دهند بنابرای  متقاضیانی که فاقد 

سابقه منفی در بازپرداخت بدهی های خود بوده از رتبه باالتری برخوردار می شوند و بخت بهاالتری  

دارند.اما در کشهور مها کهه موسسهه ههای      برای استفاده از انواع اعتبارها و از جمله کارد اعتباری را 

اعتبارسنجی بصورد فاال و عمومی فاالیت ندارند.ای  مسئولیت بر عهده بانک بوده که همهی  امهر   

نیز خود بانک را با مشکالد ساختاری عمیقی مواجه ساخته است ب ونه که بانهک هها نیهز بهه ایه       

اعتبار سنجی نمایند لذا ریسک ای  قضیه نتیجه رسیده اند که مشتریان را نمی توانند بصورد جامع 

را قبول نکرده و  به دلی  عدم دسترسی به اطالعهاد مشهتریان نمهی تواننهد بصهورد جهامع رفتهار        

مشتریان را ارزیابی و حسب آن سیاست های تایی  نرخ را اعمال نمایند و کلیه مشتریان را با یهک  

)اخهذ   ه با ن اه بدبینانه عم  می نماینهد. ریسک مشتر، ارزیابی و نسبت به دریافت تضمی  و وثیق

 .گواهی کسر از حقوب سازمانی برای اخذ تضمی  برای افراد دارای درآمد مکفی(

 

 چالش مخدوش شدن فضاي کسب و کار نظام پرداخت مبتني بر کارت -3

)پذیرنهده   فروشنده )دارنده کارد(، های مشتریزنجیره تامی  ارزش کارد متشک  از بازی ران اصلی با نام

بوده کهه  (P.S.P) بانک پذیرنده، بانک صادر کننده و شرکت ارایه دهنده خدماد پذیرندگی کارد  کارد(،

ای  امر در حال حاضر و با اضافه شدن سامانه شاپر، جهت مدیریت نظام یاد شده باعث عدم شهفافیت و  

دهها مهدل کسهب و کهار     سردرگمی در حوزه کارمزدهای پرداختی شده بنحوی که در بخش تایی  کارمز

شرکت های مذکور از مسیر منطقی خارج و تبدی  به افزایش قیمت بههای منهابع بهانکی گردیهده اسهت.      

همچنی  مدل جدید ارایه شده فاقد تاریف مشخصی از وضایت پذیرندگی کارد های اعتبهاری و تایهی    

گهردد  بوده و ای  موضوع باعث مهی تکلیف کارمزد بانک صادر کننده کارد اعتباری از فروش اه پذیرنده کارد 

در وهله اول کارد های اعتباری برای بانک به علت باال بودن قیمت پول خود اقتصادی نباشهد و در وهلهه   

دوم عدم دریافت نرخ کارمزد صادرکنندگی از فروش اه باعث می شود ای  قیمت به دارنده کارد اعتبهاری  

ر باالتر تسویه نماید که ای  موضوع اقتصادی بودن خریهد را  تحمی  و بهای کاال و خدماد را به نرخی بسیا

برای مصرف کننده از حیض انتفاع خارج می نماید در واقع فضای کسب و کار نظام پرداخت واسطه گهری  

عملیاد الکترونیکی خرید می باشد که در ایران ایه  موضهوع، تفسهیر بهه ابزارههای تهامی  منهابع بهانکی         

 نماید.درصد به قیمت تمام شده قبلی تحمی  می 15تا  10ای حدود ها هزینهکگردیده که خود برای بان
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 جمع بندي

 پژوهش حاضر در سه بخش به شر  ذی  ارایه گردید.

در بخش اول به تحلی  آمار مربوط به صدور کارد های اعتباری در کشور و مقایسهه آن بها    -

بخش کمرنگ تر شهدن حضهور بانهک هها از     سایر کشورهای اروپایی پرداخته شد. نکته کلیدی ای  

سال ابالغ دستورالام  کارد های اعتباری تا ای  برهه به علت افزایش قیمت بهای پهول بانهک هها    

 باشد. می

ن آدر بخش دوم عوام  اثرگهذار بهر دارنهدگان کهارد ههای اعتبهاری مارفهی و مهمتهری           -

ایت شناختی کشورمان در استقبال شناسایی گردید نکته قاب  مالحظه ای  بخش قابلیت عوام  جم

از کارد های اعتباری بوده که ای  امر در صورد استمرار بانک در توساه صدور کارد های اعتباری 

و ح  مشکالد ساختاری، آینده مناسبی را در جهت پذیرش فرهنگ استفاده ازی  کارد ها فهراهم  

 سازد.می

مختصر اشهاره شهد( چهالش ههای     در بخش سوم براساس روش فراترکیب)که بصورد کامال  -

چهالش دسهتوری نهرخ سهود کهارد ههای       "اساسی توساه ای  کهارد هها در سهه طبقهه بهه شهر        

چالش مخدوش شدن فضای کسهب و کهار   "و در نهایت  "چالش اعتبار سنجی مشتریان"،"اعتباری

ش اول بندی گردید که می توان از جمله راه کارهای اساسی آن برای رفع چالتقسیم "نظام پرداخت

بهبهود   "، در چهالش دوم بهه  "تامی  منابع اقتصادی در بکارگیری کارد های اعتباری بانک هها "به 

نظام اعتبارسنجی مشتریان و همکاری بانک های دارای دیتاهای اصلی مشتریان و جامع نمهودن آن  

داخهت  شفافیت و تاریف مدل کسب و کار نظام پر "، و در نهایت برای رفع چالش سوم راهکار"نظام

 ارایه گردید.  "کشور بر مبنای نوع کارد های نقدی و اعتباری 
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