
  هاي بانكي عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از كارت

2و        مرضيه اسفندياري
 

، كليد ورود به بسياري هاي كشور، دارا بودن كارت بانكي

ين رو در اين تحقيق با استفاده از نتايج 

توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

هاي بانكي از  انجام گرفت، عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر دسترسي افراد بزرگسال شهري به كارت

- هاي بانكي بيشتر استفاده ميدهند كه در مناطق شهري ايران، مردان از كارت

- حداكثر دسترسي را نشان مي

و نيز به عالوه هر چه سطح تحصيالت فرد 

افراد ساكن در شهرهاي . يابدهاي بانكي افزايش مي

هاي بانكي دارند ولي ميزان دسترسي شهرهاي 

يوه بيشتر از افراد داراي همسر ، افراد مطلقه و ب

به عالوه در درون خانواده، همسر، 

همچنين از . كنندهاي بانكي استفاده مي

                                                          

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از كارت

و        مرضيه اسفندياري  1فرهاد نيلي

  

هاي كشور، دارا بودن كارت بانكي پرداخت  طبق ترتيبات مقرر در طرح جامع نظام

ين رو در اين تحقيق با استفاده از نتايج از ا. باشد هاي پرنفوذ بانكداري الكترونيك در كشور مي

توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  1387خانوار شهري كه در سال  6055

انجام گرفت، عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر دسترسي افراد بزرگسال شهري به كارت

  .طريق يك مدل پروبيت شناسايي شده اند

دهند كه در مناطق شهري ايران، مردان از كارتهاي تحقيق نشان مي

حداكثر دسترسي را نشان مي گيسال 25سن با شيبي مثبت موجب افزايش دسترسي شده و در 

به عالوه هر چه سطح تحصيالت فرد . شود، افزايش سن موجب كاهش دسترسي مي

هاي بانكي افزايش ميهاي خانوار بيشتر باشد، استفاده از كارت

هاي بانكي دارند ولي ميزان دسترسي شهرهاي كوچك و تهران بيشتر از شهرهاي بزرگ دسترسي به كارت

، افراد مطلقه و بوضعيت تأهلاز نظر . متوسط از شهرهاي بزرگ كمتر است

به عالوه در درون خانواده، همسر، . كنندهاي بانكي استفاده ميو افراد مجرد كمتر از گروه اخير، از كارت

هاي بانكي استفاده ميفرزندان و ساير اعضاي خانوار، كمتر از سرپرست خانوار از كارت

                   

  انشگاه صنعتي شريف ت و اقتصاد ددانشكده مديري

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از كارت

  چكيده 

طبق ترتيبات مقرر در طرح جامع نظام

هاي پرنفوذ بانكداري الكترونيك در كشور مي از سامانه

6055گيري از  طرح نمونه

انجام گرفت، عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر دسترسي افراد بزرگسال شهري به كارت

طريق يك مدل پروبيت شناسايي شده اند

هاي تحقيق نشان ميهيافت

سن با شيبي مثبت موجب افزايش دسترسي شده و در . كنند

، افزايش سن موجب كاهش دسترسي ميپس از اين. دهد

هاي خانوار بيشتر باشد، استفاده از كارتسطح هزينه

كوچك و تهران بيشتر از شهرهاي بزرگ دسترسي به كارت

متوسط از شهرهاي بزرگ كمتر است

و افراد مجرد كمتر از گروه اخير، از كارت

فرزندان و ساير اعضاي خانوار، كمتر از سرپرست خانوار از كارت

دانشكده مديريو پژوهشكده پولي و بانكي   - 1
2
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف - 
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دار و نيز محصلين، كمتر از افراد شاغل كارت فعال بانكي دارند و نهحيث وضعيت شغلي، افراد بيكار، خا

الحسنه نهايتاً افرادي كه حساب قرض. بگير و اجاره دار از شاغلين بيشتر استميزان استفاده افراد مستمري

 گذاري، بهانداز دارند، افراد داراي حساب سپرده جاري و باالخره افراد داراي حساب سپرده سرمايهپس

  .كنندهاي بانكي بيشتر استفاده ميترتيب از كارت

  گيري، نمونهپروبيت  هايهاي بانكي، دسترسي به خدمات بانكي، مدلكارت :هاكليد واژه

  مقدمه -1

هاي ترين راه حل حذف تدريجي نقل و انتقال اسكناس و پايان دادن به عمر قبضبانكداري الكترونيك مهم

بانكداري الكترونيك  .شودراهكارها براي كاهش ترافيك شهري محسوب مي ترينكاغذي و يكي از عمده

- راه خودپردازهاي موسوم به شيوه نويني است كه طي قريب به دو دهه اخير ابتدا با تأسيس عابربانك

ها در دنياي وب را به خود اختصاص بخشي از فعاليت اندازي شده و امروزه نيز با رواج گسترده اينترنت،

سازند هاي اينترنتي هستند كه افراد را قادر ميمانههاي كشور داراي ساهم اكنون تمامي بانك. استداده 

ها از طريق اينترنت قبوض برق، تلفن، تلفن همراه و آب و گاز خود را بپردازند و بدون مراجعه به عابربانك

  .وجوه مالي مدنظر خود را نيز انتقال دهند

. .استدر حال بسترسازي براي الكترونيكي كردن اكثر خدمات بانكي كشور بانكي  نظاماكنون هم

 منابعدر جامعه و به تبع آن كاهش فيزيكي بانكداري الكترونيك مي تواند باعث كاهش حجم گردش پول 

بانكداري الكترونيك از . هاي مختلف شوداختصاص يافته براي چاپ اسكناس و چاپ كاغذ براي قبض

تواند كم شدن ميزان رفت و كاهد و تا حدود زيادي ميز به طور قابل توجهي ميحجم مراجعات بانكي ني

  .آمد يا ترافيك شهري را نيز در پي آورد

سسات مالي مورد توجه قرار داد از ؤتوان از دو جنبه مشتريان و م مزاياي بانكداري الكترونيك را مي

هاي متعدد  ي در زمان و دسترسي به كانالتوان به صرفه جويي در هزينه ها، صرفه جوي ديد مشتريان مي

توان به ويژگي هايي چون ايجاد و افزايش  از ديد موسسات مالي مي .براي انجام عمليات بانكي نام برد

ها در ارائه نوآوري، حفظ مشتريان علي رغم تغييرات مكاني بانكها، ايجاد فرصت براي  شهرت بانك
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گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت جستجوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، 

 .كامل را نام برد

: اند از ترين مزاياي بانكداري الكترونيك عبارت مهم Data Monitor سسهؤبراساس تحقيقات م

هاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصالح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت  تمركز بر كانال

هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نيز قابل  البته مزاياي بانكداري الكترونيك از ديدگاه. الكترونيك

رقابت يكسان، نگهداري و جذب مشتريان از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك در كوتاه . بررسي است

: اند از عبارت مزاياي بانكداري الكترونيك) ماه 18كمتر از (در ميان مدت . هستند) كمتر از يكسال(مدت 

يكپارچه سازي كانالهاي مختلف، مديريت اطالعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي 

هاي مطلوب و كاهش هزينه ها، كاهش هزينه پردازش معامالت، ارائه خدمات  هاي مناسب با ويژگي كانال

.بانكداري الكترونيك هستند به مشتريان بازار هدف و ايجاد در آمد نيز از جمله مزاياي بلند مدت
3  

جاي نقل و هخدمات كارت از ديگر اقدامات بانك در مسير ترويج استفاده از كارتهاي مغناطيسي ب

- ميكارگيري شيوه هاي جديد بانكداري در راستاي آسودگي بيشتر مشتريان  انتقال فيزيكي پول و به

براي متقاضيان صادر و به عنوان ابزاري مناسب  اينگونه كارتها با رعايت اصول ايمني از طرف بانك  .باشد

4نقل و انتقال در اختيار مشتريان قرار مي گيرند ايمن در تبادل و   ور دسترسي سريع و ظبه من
.  

5كارت عابربانك
شود، كارتي است كه براي  نيز شناخته مي كارت نقدي و كارت بانك كه به عنوان 

وجه، انتقال وجه، دريافت اطالعات حساب، اعالم موجودي انجام عملياتي همچون دريافت وجه، سپردن 

يا مؤسسات مالي و اعتباري صادر  بانك گيرد و توسط هاي خودپرداز مورد استفاده مي در دستگاه... و

متر  ميلي 86×  54اندازة اين نوع كارت به طور معمول  ISO/IEC 7810 ID-1 طبق استاندارد.شود مي

متصل است و توسط  حساب بانكي شود كه به يك هاني به كارتي گفته ميدر تعريف ج 6بدهيكارت .است

گيرد، اما كارت عابربانك براي انجام عمليات بانكي در  مورد استفاده قرار مي پايانه فروش مشتريان در

كارت با هم ادغام ، عملكرد اين دو ايران در برخي كشورها مانند .شود استفاده مي خودپرداز هاي دستگاه
                                                           

٣
  ماهنامه ترويجي سبزينه شماره هشتم: منبع 

٤
  بانك ملي ايران: منبع 

5
 ATM CARD 

6
 DEBIT CARD 
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حساب  كوتاه مدت و يا گذاري حساب سپرده سرمايه ،حساب جاري ي با افتتاحبدهشده و در قالب كارت 

از خدمات مندي  دارندة اين نوع كارت عالوه بر بهره. شود براي مشتريان حقيقي صادر مي الحسنه قرض

هاي  هاي مذكور، از قبيل دريافت و پرداخت نقدي، از امكان خريد كاال و خدمات از فروشگاه متداول حساب

به طور معمول، مشتريان با استفاده از همين كارت، امكان  .گردد مند مي طرف قرارداد بانك نيز بهره

بانك و خريد اينترنتي را خواهند نترنتبانك، ايبانكداري الكترونيك مانند تلفن استفاده از ديگر خدمات

درج شده بر روي (و تاريخ انقضاي كارت    CVV2اين عمليات با داشتن رمز دوم كارت، شمارة . داشت

7شود انجام مي) آن
.  

سال اخير و نرخ رشد متوسط  7طي  در كشور هاي بانكي صادر شدهدر ادامه نمودار ميزان كارت

  .نسبت به سال گذشته آمده استهاي بانكي ساالنه صدور كارت

  

  

                                                           
7
  ويكي پديا:منبع 
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. دهندهاي بانكي، دو سؤال محور اين تحقيق را تشكيل ميبا توجه به رشد قابل توجه صدور كارت

هاي بانكي چه كساني هستند؟ به عبارت ديگر ز كارتاستفاده كنندگان ا  :سؤال نخست اين است كه

باشد؟ و سؤال دوم آن ي، در دست چه كساني ميميليون كارت بانكي صادر شده در سال جار 160حدود 

هاي يعني نظم هاي بانكي كدام هستند؟كارتاجتماعي مؤثر بر استفاده از  –عوامل اقتصادي  است كه

  . باشندهاي بانكي چه ميآماري حاكم بر استفاده از كارت

ت خانوارها به عنوان دستيابي به نظرا برايمقامات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  1388در سال 

بخشي از متقاضيان خدمات مالي طرح بررسي دسترسي به خدمات مالي در مناطق شهري ايران را در 

بررسي ميزان دسترسي خانوارها به خدمات مالي در مناطق فوق هدف اصلي طرح  .دستور كار قرار دادند
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سال اخير   7سرانه كارت هاي بانكي در ايران طي 
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  :جهت نيل به اين هدف موارد ذيل بررسي شده است درشهري ايران 

 ان آشنايي خانوارها با مفاهيم ماليميز - 1

 ميزان استفاده خانوارها از خدمات مالي - 2

 شناخت عوامل تأثيرگذار در استفاده خانوار از خدمات مالي - 3

 شناخت مشكالت موجود در دسترسي به خدمات مالي - 4

و جامعه داراي شهرداري بوده  1383شامل كليه مناطقي است كه در سال  مناطق شهريدر اين طرح 

سال سن خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران، جامعه آماري اين  17كليه افراد داراي حداقل  ريآما

  .دهندبررسي را تشكيل مي

زمان آمارگيري و اين بررسي براي اولين بار در مورد خانوارهاي شهري ايران اجرا شده : سابقه بررسي

واحد آماري در اين طرح، يك خانوار  .ستبوده ا 1388تا پايان مرداد  1387اين طرح از اول اسفند 

 1387خانوار نمونه اين طرح همان خانوارهاي نمونه سال ساكن در نقاط شهري ايران است و ) ليمعمو(

  .بررسي بودجه خانوار بوده است

 اقتصادي آمارگيران مستقيم طريق مراجعه از مالي خدمات به خانوارها دسترسي پرسشنامه تكميل

 گرفته صورت )سرپرست حضور با( مصاحبه و نمونه خانوارهاي به ايران اسالمي ريجمهو مركزي بانك

، چارچوب 1383نظر سال هاي فهرست برداري شده در تجديدكليه خانوارهاي ساكن در بلوكو  است

  .دندهآماري اين طرح را تشكيل مي

 ، اجتماعي و اقتصادي فمختل اهداف به نيل منظور به كه آماري مطالعات ترين اساسي از يكي اصوال

 به توان مي بررسي اين طريق از .است خانوار بررسي بودجه ، گيرد مي صورت جهان كشورهاي اغلب در

 پي ديگري گوناگون اطالعات و آمار نيز و ها آن تغييرات روند و خانوارها درآمدهاي و ها هزينه چگونگي

  .برد
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ت بانكي مورد استفاده خانوارهاي ايراني بسيار دشوار عموماً يافتن اطالعات كامل و جامع در مورد خدما

شود يا با استفاده رسد و شايد بنا بر چنين تفكري برخي از انواع مطالعات در ايران يا انجام نميبه نظر مي

لذا ما در اين پژوهش تالش كرديم تا بانك اطالعات نسبتاً كاملي . پذيرداز اطالعات ميداني صورت مي

دسترسي خانوارها به « هاي دست آوريم بنابراين از دادههسي به خدمات بانكي در ايران بپيرامون دستر

كه توسط اداره آمار بانك مركزي جمهوري اسالمي » 1387خدمات مالي در مناطق شهري ايران سال 

  .گيري شده است، استفاده نموديمايران نمونه
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  )درصد(سهم  ويژگي  )درصد(سهم  ويژگي

  جنسيت

  49.8  مرد     

  50.2  زن     

  گروه سني

  22.7  سال 24تا  18

  35  سال 40تا  25

  31.4  سال 60تا  41

  10.9  سال و بيشتر 61

  گروه شهري

  38.2  شهرهاي بزرگ

  30.1  شهرهاي متوسط

  13.9  شهرهاي كوچك

  17.8  شهر تهران

  تحصيالت

بي سواد و خواندن و نوشتن 

  بدون مدرك
14.2  

ه هاي راهنمايي و سيكل و دور

  ابتدايي
31.5  

  32.1  ديپلم و دوره  دبيرستان

  22.2  تحصيالت دانشگاهي

  وضعيت تأهل
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 8هاي تكميل شده در محيط نرم افزار اكسسنامهاطالعات آماري اين سازمان در قالب خروجي پرسش

خانوار شهري را  6055باشد كه مجموعاً اطالعات و بر اساس آدرس خانوارها در يك مجموعه شهري مي

مورد بررسي قرار گرفته  1387خانوارها همان خانوارهايي هستند كه در بودجه خانوار سال  اين .در بر دارد
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 659خانوار بوده است كه تعداد  6714تعداد خانوارهاي نمونه بررسي بودجه خانوار در سال مذكور . اند

 15922اي شهري در اين طرح در خانواره. اندقابل دسترسي نبوده... خانوار به داليلي مانند جابجايي و 

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب . اندنفر شامل سرپرست و ديگر اعضاي خانوار مورد بررسي قرار گرفته

 .گزارش شده است 1اجتماعي ايشان در جدول شماره  -هاي اقتصاديويژگي

 مدل و روش تحقيق - 2

انوارها، به خصوص در دسترسي به خدمات بانكي، يكي از مشخصه هاي كليدي رفاه اقتصادي براي خ

پس اندازها و محصوالت اعتباري، تنظيم درآمد و مخارج را براي خانوارها . كشورهاي با درآمد پايين است

همانطور كه . در طي زمان و به منظور اطمينان آن ها در برابر شوك هاي درامد و مخارج، آسان مي سازد

دسترسي به خدمات مالي نقش مهمي در  .مي نمايدسرمايه گذاري در منابع انساني يا فيزيكي را تسهيل 

كند دسترسي وسيع اين امكان را براي خانواده ها با درآمد كمتر ايجاد مي. كندتوسعه همه جانبه بازي مي

و ساير شاخص هاي  ه كنند بلكه وضعيت بهداشت، آموزشكه نه تنها از فرصت هاي اقتصادي استفاد

  .صادي اجتماعي خود را به طور معناداري بهبود بخشنداجتماعي خود و در نتيجه رفاه اقت

هاي باالي هاي كوچك، به دليل هزينههاي مالي از اعطاي تسهيالت به خانوارها و بنگاهامروزه واسطه

هاي ها و نوآوريتوانند تواناييها نميدر نتيجه اين خانوارها و بنگاه. كنندمعامله و فقدان وثيقه، امتناع مي

 ي استقاللفراهم كردن شرايط دسترسي اين افراد به خدمات مالي زمينه. خود را شكوفا سازند يبالقوه

هاي فقير، بدين ترتيب عالوه بر بهبود وضعيت خانوارها و بنگاه. كندو پيشرفت اين افراد را فراهم مي مالي

  . شودي بهتر شدن شرايط اقتصادي كشور نيز فراهم ميزمينه

-هاي اقتصادي از جمله فعاليتي فعاليترشدي پايدار در اين كشورها بايد بر كليه يابي بهبراي دست

ي اقتصادي هاي مهمي براي توسعهها محركاين گونه فعاليت. هايي در مقياس كوچك تمركز نمود

تري ها و مشاغلي را ايجاد كنند كه اقتصاد را به موقعيت بهتوانند كاالها، نوآوريآنها مي. كشورها هستند

 .اي كه نيازهايشان را برآورده سازد، ضروري استبنابراين دسترسي آنها به خدمات مالي. رساندمي

ي رفاه اقتصادي خانوارها به ويژه در دسترسي به خدمات بانكي به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده

ها، خانوارها را در بانكگذاري هاي اعتباري وسرمايهسرويس. رودكشورهاي با درآمد پايين به شمار مي



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

١٠ 

 

هاي اقتصادي و يا هايشان در طول زمان، به ويژه در زمان وجود شوكراستاي تطبيق درآمدها و هزينه

هاي مالي، با توجه به اهميت دسترسي به سرويس. نمايندهاي انساني و فيزيكي ياري ميگذاريسرمايه

كي بر ساختارهاي مالي موجود در كشورهاي بررسي چگونگي تأثير ويژگي خانوارهاي داراي حساب بان

هاي از اين رو، بر آن شديم تا به تجزيه و تحليل داده .باشداي برخوردار ميمختلف از جايگاه ويژه

 .دسترسي به خدمات بانكي و شناخت عوامل مؤثر بر آن در كشورمان ايران بپردازيم

  ي دسترسي به خدمات بانكيعوامل تعيين كننده 1- 2

ز سؤاالتي كه مورد عالقه پژوهشگران بوده است، عوامل مختلف تĤثيرگذار بر دسترسي به خدمات يكي ا

هاي خرد مربوط با استفاده از داده ، 9)2008(الحسيني، بك، كانت و ضيا ء .بانكي افراد جامعه بوده است

توسعه بسيار اندك  نيكاراگوئه وغنا، ارمنستان، گواتماال، جامائيكاهاي به نظرسنجي خانوارهاي كشور 

هاي مالي را با استفاده از مدارك و شواهد مبني بر رابطه بين رفاه خانوار با ميزان دسترسي آنها به سرويس

  .اندها در كشورهاي مختلف توضيح دادههاي مربوط به خانوادهعدم سازگاري داده

بي كيفيت و ميزان پوشش ها به منظور ارزشيااز خانواده اي از نظرسنجيدر اين بررسي مجموعه

هاي مالي در و همچنين يافتن خصوصيتي از خانوار كه با ميزان استفاده آنها از سرويسمالي متغيرهاي 

مالي در اين تحقيق  خدماتاز حساب بانكي و تسهيالت به عنوان و  شده ارتباط است، به كار گرفته

  . استفاده شده است

براي متغيرهاي باينري مربوط به حساب بانكي و تسهيالت  تاز يك مدل پروبيالحسيني و همكارانش 

در واقع هدف اصلي از اين مطالعه تحقيقاتي، ارائه  .نمودند استفادهبر روي هر يك از خصوصيات خانوار  

با باالتري كه  با احتمال  است هاي سطح خانوادهتجزيه و تحليل آموزنده از آن دسته از ويژگي و اوليه،

خالصه نتايجي كه در اين بررسي بدست آمده، به شرح  .ندارتباط دار ن خدمات رسمي ماليارائه دهندگا

  :ذيل است
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ساكنان مناطق شهري، با احتمال بيشتري داراي يك حساب بانكي و يا وام بانكي در يك نهاد رسمي 

اين در حالي است كنند و خانوارها با تعداد اعضاي بيشتر، با احتمال بيشتري وام دريافت مي. مالي هستند

بين جنسيت سرپرست خانوار و تنگاتنگي ي رابطه. كه احتمال داشتن حساب بانكي در آنها كمتر است

  .ها مالحظه شده استهاي مالي يك مؤسسه مالي رسمي در بين نظرسنجياحتمال استفاده از سرويس

در حاليكه در . انكي هستندبا احتمال بيشتري داراي حساب ب ،در ارمنستان خانوارهاي با سرپرست زن 

 استنباطها در مورد وام دريافتي هيچ رابطه خاصي از نظرسنجي. گواتماال عكس اين رابطه صادق است

همين نتيجه براي وام . مثبتي بين سن سرپرست خانوار و داشتن حساب بانكي برقرار است رابطه. نشد

. اند، وجود دارداي منفيآن به طور قابل مالحظهدريافتي  براي ساير كشورها به جز گواتماال كه ضرايب 

  . افراد متاهل با احتمال بيشتري داراي حساب بانكي و وام هستند

 باشند، به طور متوسط هيچ رابطهخانوارهاي با درآمد باالتر با احتمال بيشتري داراي حساب بانكي مي

ي مشخصي بين وضعيت بازار كار و بطهرا همچنين. خاصي بين درآمد خانوار و دريافت وام مشاهده نشد

خانوارهاي داراي سرپرست بيكار با احتمال كمتري وام دريافت هر چند داشتن حساب بانكي تعريف نشد، 

خاصي بين داشتن حساب بانكي و يا وام نزد يك مؤسسه مالي رسمي و مالكيت  همچنين رابطه. كردند

با احتمال  خانوارهابين تحصيالت باالتر سرپرست  رابطه مثبت .شخصي منزل مورد سكونت مشاهده نشد

خانوارهايي كه يك حساب بانكي . حساب بانكي، بين دريافت وام و تحصيالت وجود نداردبودن  دارا بيشتر

  .كنندنزد يك مؤسسه مالي رسمي دارند با احتمال بيشتري از آن مؤسسه وام دريافت مي

ساده بين دسترسي مالي و خصوصيات خانوار بسيار كه ايجاد يك همبستگي  اين محققين معتقدند

 خدماتمهم بوده و اولين گام در جهت افزايش درك ما از تاثير خصوصيات خانوار بر ميزان دسترسي به 

هاي موجود براي توصيف و تحليل ميزان مهمترين نتيجه اين كار، توضيح ضعف نظرسنجي. مالي است

ها تنها راه بدست نشان دادند كه اگرچه نظرسنجي از خانواده هاآن. دسترسي به سرويس هاي مالي بود

مالي تمركز دارند  خدماتهايي كه روي آوردن اطالعات جزئي در اين مورد است، ولي تعداد نظرسنجي

ها از سرتاسر جهان، مي تواند منظم و اصولي در جهت جمع آوري اين داده بسيار اندك بوده و  تالش

 .را از بين ببرد فقدان اطالعات موجود



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

١٢ 

 

- ها در سطح عمومي دسترسي به سرويسها به منظور گردآوري دادهكه تالشبايد اذعان داشت با اين

هاي قابل توجهي كرده است، افزايش متناسب در ميزان هاي مالي و سهولت استفاده از آنها اخيرا پيشرفت

 نفوذ مورد دري شواهدي آورجمع .ردها به چشم نمي خواستفاده از اين خدمات مالي از سوي خانواده

 ازي برخ ساختن مشخص به قادر را قاتيتحق ،يالمللنيب سطح دري مالي رسمي بازارها در خانوار

- شاخص وي المللنيب مؤسسات تيفيك متوسط، درآمد. دينمايم نفوذي هانرخ بر مؤثري اصل اتيخصوص

 به خانوارها،ي مال نفوذي هانرخ با اريبس همراه نتلف نفوذ اي تيجمعي چگال ماننديي ايجغراف هيتجزي ها

  . مرتبطند دارند، نقش هانرخ نيا در كهي تيجمع عيتوز مانندي گريدي اضاف عوامل همراه

 اي خانوارها اي اشخاص اتيخصوص كدام كه مسئله نياي بررس منظور به ،يكشوري هايسازمدل نيچن

  كند،يم كمكي مال خدمات ازي فرد تفادهاس وي دسترس كردن مشخص به طشانيمح اتيخصوص

هاي جزئي استفاده از دسترسي محدود و بررسي .دارند خانوار سطحي هاداده با شدن ليتكم به اجياحت

  .خدمات مالي، انباشت چنين شواهدي را، در سطح كشورها كند نموده است

هاي فراوان در مورد ررسي، براي ايجاد يك تغيير عمده به وسيله انجام ب10طرح فاينسكوپ اًاخير

هاي فاينسكوپ براي كشورهاي هر چند بررسي. دسترسي مالي، به خصوص در آفريقا آغاز شده است

اي عمومي هستند كه اجازه تجميع اطالعات ها به اندازهمختلف در يك قالب عمومي نيست، اما اين بررسي

   .هاي قوي و دقيق را بدهندبه منظور رسيدن به تخمين

ثيرات دسترسي مالي، در مورد عدم ارتباط بين دليل أدر حركت به سمت ت ترين حقيقت،تهبرجس

 بك،؛ 200512كانت و لوين دميرگوك بك، (و تاثيرات نفوذ مالي خانوارها  11مالي جهاني گسترشتاثيرات 

بنابراين اگرچه  .است) 200815 جهانيو بانك  200414هانوهان  ؛ 200913نوهان اكانت و ه دميرگوك
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  Finscope   ابتكاري از اتحاديه FinMark  اي است كه براي فقيران كار كنندكه مأموريتش ايجاد بازارهاي مالي، اتحاديه مستقلي است. 

  
 به عنوان نماينده ناقصي براي توسعه مالي كلي در نظر گرفته مي شود ١١
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اما كند، نقش توسعه بخش مالي را در رشد و رفاه اقتصادي تاييد مي ،واهد قابل توجهي در بين كشورهاش

و رفاه افراد و خانوار را تصديق  16شواهد كوچكي هم به دست آمده است كه ارتباط قوي بين نفوذ مالي

 .كندمي

را در  " يمالي دسترس اثر و علت"مقاله اي تحت عنوان  17ميالدي هانوهان و كينگ 2009 سالدر 

 ارائه "ثير آن بر دسترسي به خدمات ماليتأاندازه گيري، پيشرفت و "كنفرانس بانك جهاني با موضوع 

طراحي سؤاالت متفاوت  ،كه با وجود يك چارچوب مفهومي رايج بود فوق اينافته كلي بررسي ي .كردند

گار قابل اعتماد در بين كشورها دشوار پرسيده شده در كشورهاي مختلف به منظور بررسي متغيرهاي ساز

  .آيدميد نتايج ارزشمند بيشتري به دست است و اگر كشورها به صورت منفرد در نظر گرفته شون

كند و با بحث در مورد خصوصيات به دست آمده هاي فاينسكوپ را بررسي مياين مقاله هر دو نوع داده

در آفريقاي جنوبي و  اًهاي فاينسكوپ اخيره بررسياز آنجا ك. كنداز اين منبع داده جديد شروع مي

هاي مربوط به كشورهاي جديد به طور عمده در سطح اند، يافتهكشورهاي همسايه آن نسبتا شناخته شده

يك چارچوب لي اين مقاله اين است كه با وجود يافته ك .اندكشورهاي فردي مورد بررسي قرار گرفته

طراحي سؤاالت متفاوت پرسيده ، انجام داد) 2007(شمندي كه پورتئوسمفهومي رايج و با وجود كار ارز

  . شده در كشورهاي مختلف به منظور بررسي متغيرهاي سازگار قابل اعتماد در بين كشورها دشوار است

جزء كشورهاي بررسي شده  جا كهاز آن است كه مهمترين ويژگي هاي آشكار شده در اين تحقيق اين 

نتايج اين . عجيب نيست كه نفوذ خدمات مالي در آن ها پايين باشد دنيا هستند،فقيرترين كشورهاي 

از سوي ديگر سه . درصد است 5ها نشان داد كه استفاده از خدمات مالي رسمي در تانزانيا تنها بررسي

ي باال هاي دسترسي انتظاركشور بوتساوا، نامبيا و آفريقاي جنوبي، كشورهايي با درآمد متوسط و نيز با نرخ

. درصد در بين نمونه كلي 29به طور كلي درصدهاي نفوذ پايين هستند، با ميانگين ساده . و نابرابر هستند

يك همچنين . درصد در آفريقاي جنوبي متغير است 62اندا تا ودرصد در ر 15اين درصد نفوذ از 

  .همبستگي واضح مثبت بين ميانگين درآمد و نفوذ وجود دارد
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نرخ اساس د كه الگوها در كمال شگفتي، عمدتا قابل پيش بيني هستند، براينني دهنشان م بررسي ها

مثال واضح اين مسئله در نيجريه . هاي نفوذ شهري به طور قابل توجهي باالتر از نرخ هاي روستايي هستند

 نفوذهمچنين  .درصدي نفوذ روستايي است 14برابر نرخ  3درصدي نفوذ شهري تقريبا  39است، كه نرخ 

درصد در  27(بزرگ در نيجريه  شكافالبته با يك . بيشتري در ميان مردان به نسبت زنان وجود دارد

در زامبيا هم سهم استفاده زنان . ، اما براي برخي كشورها اين فاصله چندان زياد نيست)درصد 15مقابل 

در بين . دمات مالي استتحصيالت يك متغير تاثير گذار در استفاده از خبه عالوه . بيشتر از مردان است

. برابر بيشتر از گروه با تحصيالت پايين است 6تا  3گروهي كه تحصيالت بيشتري دارند، ضريب نفوذ بين 

ميانساالن، در مقابل جوانان و پيرترها، تمايل از نظر سن  .برابر بوده است 2به جز در اوگاندا كه اين نرخ 

اگرچه نرخ نفوذ در بين فقيرترين ها كمتر است، اما اين در كمال شگفتي،  .بيشتري به استفاده دارند

اين يك نتيجه شگفت آور است، به خصوص از آنجا كه نرخ . مسئله در تانزانيا، اوگاندانا و زامبيا وجود ندارد

توان آن را به تالش بنگاه هاي مالي نفوذ در اين كشورها به طور كلي پايين است، بنابراين به سختي مي

شايد اين مسئله بيانگر شبهاتي . ره پست يا بخش هاي تعاوني براي توسعه استثنايي نسبت دادكوچك، ادا

  .در اعتبار اطالعات درآمدي گزارش شده در سطح  پايين باشد

و همكارش در اين مقاله به بررسي عامل تعيين كننده دسترسي و كاربرد دسترسي به خدمات  هانوهان

هاي نفوذ بااليي بدون چگونه اقتصادهاي پيشرفته به چنين نرخ"پرسش كه  آنان به اين .اندمالي پرداخته

احتماال اين مسئله مي تواند به :  اينگونه پاسخ دادند "كمك مالي مستقيم دولت دست پيدا مي كنند؟

نهادهاي نظارتي، قانوني و اجتماعي كه هزينه فراهم كردن خدمات ) 1. تركيب موارد زير نسبت داده شود

وري سازماني و فني عالي فراهم كنندگان خدمات مالي و بهره) 2. اي واسطه ها كاهش مي دهندرا بر

چگالي جمعيتي باال و ) 3. مجموعه اي از خدمات مالي كه به خوبي منطبق بر نياز مشتري باشند

زيرساخت هاي انتقال عالي كه به معني كم بودن فاصله فيزيكي نقاط خدمت رساني است و بنابراين 

درآمد باالي مردم، حتي ) 4. هاي غير قيمتي براي مشتري در استفاده از خدمات مالي پايين استهزينه

  .مردم نسبتا فقيرتر در اين كشورها
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دستيابي به نفوذ : در ليست اين موارد، ما را به سمت يك حقيقت آشكار سوق مي دهد 4و  3موارد 

دولت حمايت مالي نشود، بايد در انتظار دستيابي به جهاني خدمات مالي يك وظيفه است كه اگر از سمت 

از آنجا كه هنوز دسترسي به درآمد باالتر يك هدف . سطوح باالتر و توزيع منطقي تر درآمد ملي بمانند

هاي دولت و فراهم آورندگان خدمات مالي به منظور دستيابي به اين مهم معوق است، بسياري از سياست

  . هايي يك انگيزه اساسي براي بررسي در مورد دسترسي مالي استياستبوده و جستجو براي چنين س

 4و  3ارزيابي دسترسي مالي سراسري در يك كشور بايد مشروط به عوامل تعيين كننده غير مالي 

به نظر مي رسد كه لسوتو، تانزانيا، . انجام شده است) 2008(بررسي اين مسئله به وسيله هانوهان . باشد

آفريقاي جنوبي و كنيا كشورهايي هستند كه ضعيف ترين عملكرد را در زمينه دسترسي به  غنا، پاكستان،

  . در حالي كه اوگاندا، نيجريه، ماالوي، سوازيلند و رواندا بهترين ها بوده اند. خدمات مالي داشته اند

متر تواند به منحصر كردن دسترسي به شرايط كدر اين روش، رگرسيون هاي تجمعي بين كشوري مي

از عملكرد و بيشتر از عملكرد بر خصوصيات يك كشور كمك كند، كه به سختي مي تواند به وسيله 

اگر به سطح خرد برگرديم، معادالت توضيح دهنده استفاده . سياست هاي مالي تحت تاثير قرار گيرد

دن آن عوامل شخصي بر اساس ويژگي هاي ملي، منطقه اي و فردي به همان اندازه به ما اجازه منحصر كر

  . را مي دهد كه مي تواند به طور منطقي تحت تاثير سياست هاي دسترسي مالي قرار گيرد

الي براي كنند كه دسترسي مهانوهان و همكارش در ادامه، پيامدهاي بررسي را اينگونه عنوان مي

لي كوچك است، هاي ماشواهدي كه مربوط به مطالعات مربوط به ذينفعان طرح .خانوارها يك پايان نيست

زايي و تورش اما به وسيله مشكالت اقتصاد سنجي نظير درون. نشان دهنده برخي اثرات مثبت است

هايي كه از طريق آن ها اين اثرات عمل مي ابعاد اثرات رفاهي و كانال. شودانتخاب نمونه، دچار اختالل مي

بنابراين عدم موفقيت در يافتن . اشدممكن است ظاهر شدن اثرات بسيار زمان بر ب. كنند، گوناگون است

  . اثرات واضح، به معني عدم وجود اثرات نيست

هاي نفوذ مالي ملي در بين خانوارها، به دنبال شواهدي براي نشان با استفاده از نرخ) 2008(هانوهان 

رگرسيون نشان  تحليلاما . تر استدادن اين مسئله بود كه فقر سرانه در كشورهايي با نرخ نفوذ باال، پايين
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كنند، اثرات محكمي داد كه وقتي متوسط درآمد ملي و عمق سيستم مالي را به طور سراسري كنترل مي

  . شودبراي نرخ نفوذ مالي يافت نمي

توسط هانوهان و بك اينگونه پاسخ داده  ؟اما آيا اينكه اثري در سطح فردي مشخص مي شود يا خير

رات تدريجي و كندي بر رفاه خانوار داشته باشد، با اين وجود، اگر اگرچه دسترسي مالي ممكن است اث: شد

بنابراين استفاده . هاي مقطعي ديده شوددسترسي به تدريج تغيير كند، ممكن است چنين اثراتي در داده

  . جاري ممكن است يك نماينده منطقي براي دسترسي متوسط خانوارها در گذشته باشد

سكوپ، يك سؤال كه مي تواند در بين كشورها و در مورد درآمد پرسيده براي بسياري از كشورهاي فاين

آيا دسترسي مالي، با فرض ثابت بودن ساير موارد، دسترسي شخصي را بهبود مي : شود اين است كه

به طور واضح، درآمد باالتر، خدمات  :اين چنين استند، به اين سؤال داد جوابي كه هانوهان و بكبخشد؟ 

 الي، به مثابه يك كاالي پست باشد، مگر اين كه خدمات م. بيشتر قابل دستيابي مي سازدمالي رسمي را 

به منظور مشخص كردن يك اثر . به جز اين، درآمد باالتر سبب استفاده بيشتر از خدمات مالي مي شود

. با درآمد خير متغيري كه با استفاده از امور مالي مرتبط باشد، اما: علي به يك متغير ابزاري احتياج داريم

تر، وقتي درآمد متغير وابسته باشد، پيدا كردن متغيرهاي ابزاري محتمل براي متغيرهاي به طور كلي

چنان تاثير نافذي بر بيشتر رفتارهاي اقتصادي دارد كه درآمد آن. توضيحي كليدي بسيار مشكل است

امه فاينسكوپ متغيرهاي بسيار كم بررسي دقيق پرسشن. يافتن يك ابزار معتبر براي آن بسيار مشكل است

محتملي را براي چنين نقشي كانديدا ميكند، حداقل در بين متغيرهايي كه براي بيشتر كشورها در 

  . دسترس هستند

ريسك گريزي خصوصيتي . يك راه ممكن استفاده از پرسش ريسك گريزي به عنوان يك ابزار است

در بين اشخاص، حتي آن هايي است كه درآمد مشابه يا است كه اغلب به عنوان يك متغير ذاتي و متغير 

به هر حال، نه تنها ممكن است يك ارتباط علي سيستماتيك بين درآمد و . شرايط اقتصادي يكسان دارند

اي بين ريسك گريزي برقرار باشد، بلكه هانوهان و بك در اين بررسي تنها يك رابطه ضعيف مقايسه

  . مالي يافتند ريسك گريزي و استفاده از خدمات
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اعتماد هم خصوصيتي است كه اغلب به عنوان يك مسئله ذاتي، دروني و متغير در بين مردم مطرح 

اعتبار . اعتماد يك متغير بانكداري است كه همبستگي قوي با متغير استفاده از خدمات مالي دارد. شودمي

طوح درآمدي، بر اطالعات موجود در اعتماد به عنوان يك ابزار ممكن است مورد سؤال قرار گيرد، اگر س

دانش بخش مالي و فاصله از فروشگاه، . ها، كه اطمينان بر آن مبنا به وجود مي آيد، تاثير بگذاردمورد بانك

در هر دو مورد، يك كانال مستقل علي و معلولي بين . ابزارهاي بالقوه ديگري است كه استفاده شده است

  . حتمل به نظر رسيده استاين متغيرها و درآمد بسيار غير م

آنها در اين بررسي از دو متغير ابزاري اعتماد بانكي و دانش بخش مالي به عنوان ابزارهايي براي 

نتايج نشان داده است كه تمايز شديدي در نتايج مربوط به . انداستفاده از خدمات مالي بهره گرفته

نتايج در حالتي كه تحصيالت به عنوان يك كشورهاي با و بدون اثر ثابت وجود دارد، و همچنين بين 

يك اثر مثبت قوي از پس  OLS. متغير برونزا در نظر گرفته شده و در حالتي كه به عنوان يك ابزار است

درنظر گرفتن يا نگرفتن ريسك گريزي سبب تغييراتي شده . انداز شدن درآمد در بانك را نشان داده است

به طور كلي، داده . هش تعداد كشورهاي در دسترس شده استاست، چرا كه در نظر گرفتنش موجب كا

  . اندهاي خرد، رابطه علي محكمي را بين دسترسي مالي و درآمد مشخص نكرده

هاي فاينسكوپ، اطالعات موجود در مورد دستاورد كلي اين تحقيق به اين صورت است كه بررسي

ي و با خصوصيات رواني متفاوت را گسترش استفاده خانوارها از خدمات مالي در شرايط مختلف اقتصاد

، كه قبال در اين مقاله نقش درآمد و تسهيل يا مجاورت را براي استفاده خانوارها از خدمات مالي. دهندمي

با استفاده از ابزار جديد، به بررسي تاثير . سازدكند و آن را كمي ميمطالعات كلي يافت شده بود، تاييد مي

رسد چنين تاثيري بوسيله به نظر مي. نوارها از خدمات مالي پرداخته شده استدرآمد بر استفاده خا

  .هاي متوسط بين كشورها غالب شده است نه به وسيله تفاوت هاي بين افراد در يك كشورتفاوت

دسترسي به خدمات بانكي، يكي از مشخصه هاي كليدي رفاه اقتصادي براي خانوارها، به خصوص در 

پس اندازها و محصوالت اعتباري، تنظيم درآمد و مخارج را براي خانوارها . پايين است كشورهاي با درآمد

همانطور كه . ها در برابر شوك هاي درآمد و مخارج، آسان مي سازددر طي زمان و به منظور اطمينان آن

خدمات  با توجه به اهميت دسترسي به. سرمايه گذاري در منابع انساني يا فيزيكي را تسهيل مي نمايد
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مالي، اين مسئله قابل توجه است كه شواهد بين كشوري اندكي وجود دارد كه داللت بر چگونگي تغيير 

دسترسي به خدمات مالي در بين خانوارها  داشته باشد، و به طور خاص، شواهد اندكي وجود دارد كه بيان 

كه از خدمات بانكي استفاده مي كند چگونه تغييرات در ساختار بخش ماليدر بين كشورها، بر خانوارهايي 

  . كنند، تاثير مي گذارد

خصوصيات خانوارهايي را كه از حساب بانكي، خدمات اعتباري يا پرداخت در  18)2011(بك و براوون 

جمعيت (كشورهاي در حال گذار استفاده مي كنند، بيان مي كنند و تركيب و سطح جمعيت بانكي 

) وام دهنده(ات در مالكيت بانك، بيمه حساب و محافظت بستانكار را به تغيير) استفاده كننده از بانك

ي خانوار از خدمات رسمي ي استفادهشان به ادبيات در حال خلق در زمينهآنها در مقاله. ارتباط مي دهند

دريافتند كه مالكيت دولتي با ) 2008(در سطح  بين كشوري، بك و همكارانش . بانكي كمك مي كنند

رابطه منفي دارد كه اين توسعه به وسيله ميزان نفوذ ) توسعه دسترسي به خدمات بانكي(ميزان توسعه 

همچنين بك و همكارانش دريافتند كه موانع براي . گيري مي شدشعبه يا تعداد حساب بانكي سرانه اندازه

ركت بانك مشتريان بانك، زماني كه سيستم هاي بانكي اكثرا دولتي باشند، بيشتر بوده، و زماني كه مشا

  .هاي خارجي بيشتر باشد، كمتر است

اقتصاد در حال  29خانوار در  29000بك و براوون در اين مقاله از داده هايي كه از طريق نظرسنجي از 

ار مالكيت بانك گذار، به منظور بررسي اينكه چگونه استفاده از خدمات بانكي، با ويژگي هاي خانوار، ساخت

آنها در اين بررسي از مدل . اندتباط قرار مي گيرد استفاده نمودهدر ار هاي ماليو توسعه زير ساخت

و در نتايج مدل تحقيق مالحظه شد كه ميزان داشتن حساب يا كارت هاي بانكي  دپروبيت استفاده كردن

هايي با تغيير مناطق با افزايش درآمد، ثروت و تحصيالت در اغلب كشورها افزايش يافته، هر چند تفاوت

  .آيدو روستايي، مذهب و ساختار اجتماعي به وجود مي شهري

ها همراه است با افزايش تعداد حساب هاي نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه مالكيت خصوصي بانك 

و اين در حالي است كه مالكيت دولتي  سطح ثروت ، درآمد و تحصيالت باالبانكي در ميان افراد داراي 

. كندهاي مالي در بين افراد روستايي و فقير ايجاد نميرا براي ورود به سيستم ايها هيچگونه انگيزهبانك
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سپرده، سيستم پرداخت بهتر و نيز حمايت از مشتريان موجب ترغيب به  همچنين افزايش پوشش بيمه

ين با اين حال يافته هاي ا. داشتن حساب بانكي به ويژه در ميان افراد داراي ثروت و درآمد باال مي گردد

هاي محروم هاي مالي براي گروهگذاري را در جهت گسترش سيستمهاي سياستمطالعه توانايي اهرم

  .آشكار مي سازند

نيل به اقتصاد در حال گذار و تركيه  28دست آمده از ه اين مقاله با استفاده از داده هاي بهدف  

  :اهداف زير است

 رهاي مختلفمستند سازي استفاده از خدمات رسمي بانكي در كشو )1

 ايجاد ارتباط ميان استفاده از خدمات بانكي و ويژگي هاي فردي و خانوادگي )2

ارزيابي اينكه آيا ساختار مالكيت خاص در بخش بانكي و يا تفاوت زير ساخت هاي مالي   )3

در كشورهاي مختلف ميتوانند تعيين كننده نوع افرادي باشند كه از سرويس هاي بانكي استفاده 

  .مي كنند

مقاله ويژگي خانوارهايي را كه در كشورهايي با اقتصاد در حال گذار، داراي حساب و يا كارت بانكي  اين

ها را با ساختار مالكيت بانك، بيمه سپرده، سيستم پرداخت و مي باشند، بررسي كرده و ارتباط اين ويژگي

ن زيادي را در استفاده از نتايج اين تحقيق نوسا. ميزان حمايت مشتريان  مورد مطالعه قرار داده است

درصد از خانوارها در استوني و اسلوني داراي حساب  90بيش از . سرويس هاي بانكي نشان داده است

درصد خانوارها در ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، قرقيزستان،  10بانكي مي باشند، در حالي كه كمتر از 

چنين استفاده از خدمات بانكي در ميان خانوارهاي هم. تاجيكستان و ازبكستان داراي حساب بانكي هستند

شهري، خانوارهاي با درآمد و ثروت باالتر و نيز خانوارهايي كه يكي از اعضاي بزرگسال آن داراي 

بر عكس، خدمات بانكي كمتر توسط خانوارهايي . تحصيالت باال و يا شغل رسمي مي باشند، بيشتر است

  .د و نيز خانوارهاي مسلمان مورد استفاده قرار مي گيرنددرآمدهاي انتقالي هستنكه متكي بر 

هاي خارجي و استفاده از همچنين شواهد اين تحقيق بيانگر همبستگي مثبت ميان حضور بانك

اين در حالي است كه  .خدمات بانكي در ميان خانوارهاي با درآمد باال و داراي تحصيالت عالي است
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بانكي در ميان خانوارهايي كه متكي به درآمدهاي انتقالي بودند  همبستگي منفي بين استفاده از خدمات

تر از عالوه بر اين هيچ مدركي كه نشان دهد مالكيت دولتي بانك منجر به استفاده گسترده. وجود داشت

همچنين  .خدمات بانكي در كشورهاي با درآمد پايين و يا خانوارهاي روستايي مي گردد، وجود نداشت

هاي پرداخت و حمايت سيستم سپرده، توسعه هاي مالي از قبيل افزايش پوشش بيمهختبهبود در زيرسا

قوي مشتري، منجر به افزايش استفاده ازخدمات بانكي در ميان خانوارهاي با سطح درآمد و ثروت باال مي 

  .گردد 

قتصادي، هاي اها، همبستگي شديدي ميان محل زندگي خانوار، سطح درآمد، فعاليتبا بررسي داده

بك و براوون دريافتند كه . هاي بانكي مشاهده شدتحصيالت و مذهب با استفاده از حساب و يا كارت

خانوارهاي داراي سطح  ثروت، درآمد و تحصيالت باال، با احتمال زيادي اقدام به افتتاح حساب بانكي در 

ان پي بردند هيچ دليلي مبني برعكس، آن. هاي خصوصي مي باشندكشورهايي خواهند نمود كه داراي بانك

هاي بانكي در ميان افراد روستايي و يا كم درآمد هاي داراي مالكيت دولتي و افزايش حساببرحضور بانك

سپرده و سيستم پرداخت  همچنين نتايج اين مطالعه بيانگر تاثير بسيار زياد پوشش بيمه. وجود ندارد

نتايج حاصل از . بانكي به ويژه در بين افراد ثروتمند استتوسعه يافته بر روي تعداد افراد داراي حساب 

ي تغييرات مشاهده شده در ميزان استفاده از خدمات هاي داراي مالكيت دولتي توضيح دهندهبررسي بانك

ها در جهت منافع هيچ گروهي از افراد بانكي در كشورهاي مختلف نبوده و عدم سودمندي اين نوع بانك

  . تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه است جامعه نيز مطابق با

عالوه بر اين نتايج اين تحقيق نشان داد كه تالش در جهت افزايش استفاده از خدمات بانكي از طريق 

سپرده، منجر به افزايش استفاده از خدمات بانكي در بين افراد كم درآمد و داراي  هاي دولتي و بيمهبانك

- ها اجازهبه همين ترتيب، ساختار اطالعاتي و قراردادي بهتركه به بانك .سطح پايين اجتماعي نخواهد شد

بندي صحيح مشتريان بالقوه را بدهد، باعث سود دهي بيشتر به افراد داراي سطح درآمدي باال ي طبقه

هاي هاي اعمال شده بود، ولي گروههر چند نتايج اين مطالعه  بيانگر مفيد بودن سياست. خواهد شد

  . از اين سياست ها منتفع مي گردند را به روشني معرفي نكردخاصي كه 
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بر روي نفوذ شعبه و تعداد را اثر منفي ورود بانك هاي خارجي در مكزيكو  19)2010(مارتينز و بك 

 هاي خارجي بر روي خدمات بانكيبه بررسي تأثيرات تركيبي مالكيت بانك و پيدا كردندها ها و وامحساب

گيري مجدد خارجيان را به سمت مناطق شهري و ثروتمندتر كشور مكزيك سي، جهتاين برر. پرداختند

هاي خارجي، خانوارهايي با درآمد باالتر و تحصيالت باالتر را به استفاده از خدمات بانك. دهدنشان مي

نتايج بدست آمده از اين تحقيق با نتايج بدست آمده در  تحقيق بك و .  كنندمالي تشويق مي

  . كامالً سازگار است) 2010(براوون

ها در مورد دسترسي خانوار به خدمات مالي چندين برابر شده است، اما هاي اخير تعداد بررسيدر سال

هايي در مورد اين مسئله كه آيا اطالعات توليد شده در بين كشورها قابل مقايسه خواهد بود، و يا بررسي

در غنا به بررسي اين مسئله  20)2010(كال و اسكات .تدر همان كشور در طول زمان، ناچيز و اندك اس

پرداختند كه آيا هويت مخاطب و گنجاندن شرايط ويژه محصول در سؤاالت، بر نرخ استفاده از خدمات 

در اين مقاله اذعان ايشان  .مالي تأثير گذار است يا خير؟ در اين بررسي از مدل پروبيت استفاده نمودند

گيري توسعه خانوارها، از نظر استفاده از خدمات مالي، بهترين شيوه براي اندازه داشتند كه بررسي افراد و

بخش مالي است؛ اما مسئله هزينه و ساير موانع، توسعه يك متد استاندارد براي پرسش از خانوارها كه 

را منجر به توليد اطالعات دسترسي مالي قابل مقايسه در بين كشورها و در يك كشور در طي زمان شود 

اين تحليل تجربي، به منظور كمك به فهم بيشتر در مورد قابل مقايسه بودن اطالعات . دشوار مي سازد

هاي آن سرراست و هاي مختلف پرسشي، طراحي شده و يافتهدسترسي مالي توليد شده تحت قالب

  . شهودي است

التي كه سرپرست به جاي آنها در اين بررسي دريافتند كه نرخ استفاده خانوار از خدمات مالي، در ح

در مقابل، انتخاب تصادفي سؤال . خانوار پاسخ دهد و در حالتي كه از تك تك افراد سؤال شود مشابه است

قابليت مقايسه اطالعات در بين . دهدشونده تصوير ناكاملي از استفاده از خدمات مالي خانوار را دست مي

ار مهم است، چرا كه مصاحبه با سرپرست، هزينه بسيار سرپرست خانوار و تك تك اعضا به طور بالقوه بسي

  . كمتري نسبت به بررسي همه اعضاي خانوار دارد
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در حالتي كه براي اعتبارات رسمي، پس اندازهاي غير رسمي، و بيمه، سؤاالت در مورد محصوالت 

سات مالي بود، خاص مالي پرسيده شده، استفاده باالتري نسبت به حالتي كه سؤاالت در مورد انواع مؤس

  .به نظر مي رسد صفات مربوط به محصول براي پاسخ دهندگان مهم بوده است. گزارش شده است

كال و همكارش دريافتند، تصميمات در مورد پرسشنامه هاي آتي نيز نيازمند محاسبه هزينه هاي 

پرسش از . ردهاي مختلف، بستگي به انتظارات داهزينه شيوه. مربوط به اجراي روش هاي مختلف است

اما پرسش از تك تك اعضا با استفاده از . تك تك اعضا، با استفاده از ليست محصول، بسيار زمان بر است

هاي محصول يا نهاد، زمان قابل توجهي را به مصاحبه مي افزايد، در مقايسه با هر يك از پرسش نامه

به عبارت ديگر اين يافته كه سرپرست . گو از طرف خانوار استفاده مي شودحالتي كه از يك نماينده پاسخ

خانوار قادر است اطالعاتي مشابه آن چه كه با پرسش از تك تك اعضا براي بيشتر محصوالت به دست 

- آوري دادهجمع گسترش سنجيامكان براي مثبت پيامدهاي دارايآيد، فراهم كند، مي

  . است به كشورهاي ديگر خدمات مالي از استفاده در ها

صورت  براي چندين سال متواليهاي چندين كشور و تحقيقات ذكر شده بررسي بر روي داده در اكثر

هاي مناطق شهري ايران در سال قصد داريم تنها بر روي داده است در حاليكه در اين بررسيگرفته 

نكي، هاي بااند انواع حسابخدمات بانكي كه در تحقيقات فوق مورد بررسي قرار گرفته .تمركز كنيم1387

هاي ويژگي .كنيمهاي بانكي را بررسي ميهاي بانكي و تسهيالت است ما در اين پژوهش تنها كارتكارت

جنسيت، سن، نوع : اقتصادي و اجتماعي كه در اين مقاالت بر روي آنها تمركز شده است عبارتند از

محل سكونت تأهل ،وضعيت عضويت در خانوار، بعد خانوار، درآمد خانوار، تحصيالت، وضعيت شغلي، 

  . مذهب وهاي سرپرست خانوار، مالكيت خانه و ويژگيهاي شهريهاي اقتصادي، گروهخانوار، فعاليت

همينطور در برخي از اين تحقيقات بر روي بعضي از متغيرهاي ديگر مانند مالكيت خصوصي يا دولتي 

تورم، توليد ناخالص داخلي سرانه،  نرخها، ها، سيستم پرداخت توسعه يافته، جنسيت مالكيت بنگاهبانك

ما در اين  .هاي خارجي نيز مطالعاتي صورت گرفته استمتوسط رشد ناخالص داخلي و اثرات ورود بانك

هاي شهري، جنسيت، سن، گروه: مقاله بر روي خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوار كه عبارتند از

-تحصيالت، چارك هزينه، وضعيت شغلي، وضع فعاليت، وضعيت تأهل و نوع عضويت در خانوار تمركز مي
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هاي بانكي هاي بانكي را بر روي دسترسي به كارتهمينطور در نهايت تأثير دسترسي به حساب .كنيم

  .دهيممورد بررسي قرار مي

  هاش، مدل تحقيق و فرضيهاهداف پژوه) 2222- 2

مؤثر بر ) به تفكيك اعضاي خانوار و خانوار( اجتماعي -استخراج عوامل اقتصادي اين تحقيق، هدف از

به دليل فقدان اطالعات قابل استناد . است در مناطق شهري ايران داري الكترونيكاستفاده از خدمات بانك

ي بانكي به عنوان هادر مورد ضريب نفوذ اجتماعي ساير ابزارهاي بانكداري الكترونيك، دارا بودن كارت

  .شاخص دسترسي و استفاده از بانكداري الكترونيك در نظر گرفته شده است

هاي اقتصادي و اجتماعي خانوار، بانكي، با توجه به ويژگي هايكارت براي محاسبه احتمال دسترسي به

 :زير خواهد بودبنابراين مدل تحقيق در اين پايان نامه به صورت  .از مدل كيفي پروبيت استفاده شده است

CARD = f ( sex , age , ed , cg , ch , ms , mem , act , pos , account1 , account2 , 

account 3 ) 

ي مدل، براي سهولت در تفسير و شفافيت معناي ضرايب بر اساس تصريح حالت پايهدر اين تحقيق  

معرف اثر جنسيت  sex. ايمدل كردهوارد م 1-0به صورت به استثناي سن را تمام متغيرهاي مورد بررسي 

- كارتال مربوط به دسترسي به ؤهاي مردان و زنان در پاسخ به سحضور اين متغير در مدل تفاوت. است

ها و براي زن 1براي مردها عدد است و مدل به صورت دودويي در اين متغير . كندبانكي را كنترل مي هاي

مطالعات . به ترتيب معرف سن فرد و مجذور سن وي است agep2و  ageمتغير  .كندعدد صفر را اختيار مي

بين سن و دسترسي به  وارون Uرابطه يك صورت گرفته در زمينه دسترسي به خدمات مالي از وجود 

در مدل وارد  خدمات مالي حكايت دارند، لذا براي بررسي اين مسئله در ايران، متغيرهاي سن و مجذور آن

  .اندشده

ed  هاي افراد با مدارك تحصيلي مختلف وجود اين متغير در مدل تفاوت. تحصيلي فرد است پايهنشانگر

را  4تا  1اين متغير، عددي بين . كندرا در پاسخ به سؤال مربوط به دسترسي به خدمات بانكي، كنترل مي

-بي "براي پاسخ  1عدد . اختيار مي كند "داراي چه مدرك تحصيلي هستيد؟"در پاسخ به اين سؤال كه 
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مدرك ديپلم و "براي پاسخ  3، عدد "مدرك سيكل و دوره ابتدائي و راهنمائي"براي پاسخ  2، عدد "سواد

مدرك تحصيلي افراد به صورت . "مدرك و تحصيالت دانشگاهي"براي پاسخ  4و عدد  "دوره دبيرستان

يل و جلوگيري از براي سهولت تحل. حضور در يكي از گروه هاي تحصيلي رايج در جامعه گزارش شده است

بي سواد، سيكل، ديپلم و تحصيالت (هم خطي، پاسخ افراد به سوال نوع مدرك تحصيلي را به چهار دسته

ايم كه براي افراد ها متغيري دودويي تعريف كردهبراي هر يك از اين گروه. ايمتقسيم كرده) دانشگاهي

سه متغير . گيردعدد صفر مي و براي سايرين 1حاضر در آن گروه تحصيلي، متغير مذكور عدد 

 4تا  2اين متغيرها معرف حضور در گروه هاي تحصيلي . در مدل فوق وارد شده است) ed4تا  ed2(تحصيلي

  .به عنوان حالت پايه در نظر گرفته شده است) بي سواد(حضور در گروه اول تحصيلي. هستند

ms  هاي متأهل، مطلقه، بيوه و از وضعيت افراد حاضر در پيمايش يكي. استافراد نشانگر وضعيت تأهل

و  ms23متغيرهاي . است هل نيز به شكلي مشابه در مدل وارد شدهأوضعيت ت. اندمجرد را انتخاب كرده

ms4 هل بودن به عنوان حالت پايه در أحالت مت. بيوه و مجرد هستند-هاي مطلقهبه ترتيب بيانگر وضعيت

شهر محل زندگي افراد در يكي از . محل زندگي فرد است معرف گروه شهري  cg .نظر گرفته شده است

براي هر يك از اين . گيردگروه هاي چهارگانه از شهرهاي بزرگ تا شهرهاي كوچك و شهر تهران قرار مي

به عنوان حالت پايه در نظر ) شهرهاي بزرگ(حالت اول . تعريف شده است 1-0ها نيز متغيري وضعيت

- در مدل وارد شده) cg4و  cg2 ،cg3(تعريف شده  1- 0عيت ديگر متغيرهاي گرفته شده است و براي سه وض

  .دان

ch كند، اختيار مي 4تا  1نامه، عددي بين اين متغير، بر اساس پرسش. است خانوار معرف چارك هزينه

هاي رايج خانوار در هزينه. اي استعدد مذكور براي هر فرد بيانگر حضور خانوار وي در آن چارك هزينه

 1اي مساوي تقسيم شده و به ترتيب از كمترين گروه تا بيشترين گروه با اعداد ي هزينهفاصله 4جامعه به 

اي رايج در ي هزينههاي چهارگانههزينه افراد به صورت حضور در يكي از گروه. اندگذاري شدهشماره 4تا 

ايم كه براي افراد حاضر تعريف كردهها متغيري دودويي براي هر يك از اين گروه. جامعه گزارش شده است

تا  ch2(ايسه متغير هزينه. گيردو براي سايرين عدد صفر مي 1اي، متغير مذكور عدد در آن گروه هزينه
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ch4 (حضور . هستند 4تا  2اي هاي هزينهاين متغيرها معرف حضور در چارك. در مدل فوق وارد شده است

  . ه در نظر گرفته شده استدر چارك اول هزينه به عنوان حالت پاي

Mem  نسبت شما "اين متغير، بسته به پاسخي كه افراد به پرسش . معرف نوع عضويت در خانواده است

براي  2، عدد "سرپرست "براي  1عدد . اختيار مي كند 4تا  1عددي بين  "با سرپرست خانوار چيست؟

نيز   mem4 و mem2 ،mem3. "ساير موارد"براي پاسخ  4و عدد  "فرزند"براي پاسخ  3، عدد "همسر"پاسخ 

) سرپرستان( گروه اول . دهندمتغيرهاي دودويي هستند كه نسبت هر فرد را با سرپرست خانوار نشان مي

 در قالب متغيرهاي) همسر، فرزند و ساير(به عنوان حالت پايه در نظر گرفته شده است و سه حالت ديگر 

  .اندمذكور در مدل وارد شده دودويي

Act براي افراد  1عدد . كندرا اختيار مي 7تا  1اين متغير، عددي بين . بيانگر وضع فعاليت افراد است" 

، "اجاره دار "براي افراد  4، عدد "مستمري بگير "براي افراد  3، عدد "بيكار"براي افراد  2، عدد "شاغل

براي هر وضع . "ساير "براي افراد  7، عدد "خانه دار "براي افراد  6، عدد "محصل "براي افراد  5عدد 

هاي بيكار، به ترتيب بيانگر وضعيت act7تا  act2متغيرهاي . تعريف شده است 1-0فعاليت نيز متغيري 

وضع فعاليت شاغل به عنوان حالت پايه در نظر . دار و ساير هستنددار، محصل، خانهمستمري بگير، اجاره

  .گرفته شده است

را براي  2، عدد "كارفرما"را براي  1اين متغير عدد . شغلي فرد است نشانگر وضعيت posمتغير 

 5 و عدد "حقوق بگير خصوصي"را براي  4، عدد "حقوق بگير عمومي"را براي  3، عدد "كاركن مستقل"

. تعريف شده است 1-0هاي مذكور متغيري براي هر يك از وضعيت .كند، اختيار مي"كارآموز"را براي 

  .فرما به عنوان حالت پايه در نظر گرفته شده استوضعيت شغلي كار

انداز، الحسنه پسدر اين تحقيق به ترتيب شامل دسترسي به حساب قرض حساب بانكيدسترسي به 

مدل فوق براي در واقع مقدار متغيرهاي . شودمي جاريگذاري، حساب سپردهحساب سپرده سرمايه

لطفاً در هر مورد وضعيت خود را  "سخ افراد به پرسش است كه از پا 4تا  1بين  خدمات بانكي عددي 

جاري و كارت گذاري، حساب سپردهانداز، حساب سپرده سرمايهالحسنه پسحساب قرض.(بازگو فرمائيد

بيانگر  2اند، عدد بيانگر اينست كه هيچوقت چنين خدماتي را نداشته 1عدد . به دست آمده است ")بانك
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بيانگر اينست كه در حال حاضر اين خدمات را  3كردند، عدد اتي استفاده مياينست كه قبال از چنين خدم

- بيانگر اينست كه در حال حاضر  اين خدمات را دارند و استفاده مي 4كنند و عدد دارند ولي استفاده نمي

از آنجائيكه در مورد دسترسي به خدمات بانكي، داشتن انواع حساب سپرده وكارت بانك بصورت  .كنند

 0را هم تراز با هم قرار داده و آنها را در يك گروه با ارزش  3و  2، 1ال، براي ما قابل قبول است، اعداد فع

را داده اند از نظر ما  3يا  2يا  1دهيم، به اين صورت كه افرادي كه به اين سؤال يكي از پاسخهاي قرار مي

را  0سي به اين سرويس بانكي مقدار دسترسي به اين سرويس بانكي نداشته و در جدول زير ستون دستر

اند مقدار يك را به عنوان دسترسي به اين سرويس پاسخ داده 4ال را با عدد ؤپذيرند و افرادي كه اين سمي

  .گيرندبانكي مي

  :فرضيه هاي تحقيق به قرار زيرند        

    .بانكي بيشتر از افراد مونث است  هايكارتدسترسي افراد مذكر به   )1  

    .بيشتر از ديگر سنين مي باشدهاي بانكي كارتسال ، به دسترسي افراد ميان)  2 

  .بيشتري هستندهاي بانكي كارتهزينه قرار دارند، داراي  باالترافرادي كه در چارك )  3  

    .بيشتر از ديگر گروه ها مي باشدهاي بانكي كارت، به  دسترسي افراد متاهل)  4 

  .هستندهاي بانكي كارتبگير عمومي هستند، بيشتر داراي انواع  افرادي كه مزد و حقوق)  5

    .دارندهاي بانكي كارتسرپرستان خانوار دسترسي بيشتري به )  6

  .هستندهاي بانكي كارت افرادي با تحصيالت دانشگاهي بيشتر داراي)  7

  .دهدهاي بانكي را افزايش ميدارا بودن حساب بانكي، استفاده از كارت) 8

  افته هاي تحقيقي - 3
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د در جامعه شهري ايران، جنسيت، سطح تحصيالت،منطقه جغرافيايي سكونت، نده ها نشان مي بررسي

داري بر  ميزان هزينه، وضعيت تأهل، نوع عضويت در خانوار و وضع فعاليت افراد بزرگسال به طور معني

سن افراد با نرخي مثبت ولي  عالوه بر اين عوامل،. گذارد هاي بانكي اثر مي دسترسي ايشان به كارت

ير عوامل، مردان با سن در حدود با ثابت فرض كردن سا. شود كاهنده موجب افزايش دسترسي ايشان مي

هاي خانوار و افراد سال، افراد داراي تحصيالت دانشگاهي، افراد برخوردار از سطح هزينه باال، سرپرست 20

جالب آن كه . هاي بانكي برخوردارند سي بيشتري به كارتشاغل نسبت به بقيه افراد جامعه شهري از دستر

اند و  عالوه بر عوامل فوق، افراد ساكن در شهرهاي كوچك، افرادي كه ازدواج كرده ولي بيوه يا مطلقه شده

  ).را ببينيد 2جدول شماره .(بگير با احتمال بيشتري داراي كارت بانكي هستند نيز افراد مستمري

رود، اما در جنسيت،اثر مثبت سن بر روي دسترسي در مردان از بين مي با كنترل بر روي عامل

سال  25به عالوه حداكثر دسترسي در مورد زنان در سن . مورد زنان همچنان با شيب كاهنده وجود دارد

دار است ولي با افزايش سطح  اثر تحصيالت بر روي دسترسي همچنان مثبت و معني. شودمحقق مي

يابد به طوري كه در مورد افراد داراي تحصيالت  نان در مقايسه با مردان غلبه ميتحصيالت، دسترسي ز

درصد احتمال دارا بودن كارت بانكي   9دانشگاهي، با كنترل بر روي ساير عوامل مؤثر، زن بودن به ميزان 

دهد به  ميدر مقابل، عامل جنسيت در مواجهه با سطح هزينه به نفع مردان تغيير نقش . دهد را افزايش مي

درصد شانس بيشتري در  4و  4، 3هاي دوم، سوم و چهارم هزينه، مردان به ترتيب  اي كه در چارك گونه

  دسترسي به كارت

تري از نظر وضعيت تأهل مردان داراي همسر و نيز مردان مجرد از سطح دسترسي پايين. بانكي دارند

خانوار صرف نظر از جنسيت، از دسترسي  در خصوص نوع عضويت فرد در خانوار، سرپرست. برخوردارند

شامل همسر، فرزند و (جالب آن كه ساير اعضاي خانوار . باالتري نسبت به ساير اعضا برخوردار است

نهايتاً در خصوص وضع . تري برخوردارند تنها در صورت مؤنث بودن از سطح دسترسي پائين) سايرين

بگيران مرد از سطح دسترسي بيشتري  مريفعاليت، بيكاران مرد از سطح دسترسي كمتر و مست

تري نسبت به مردان برخوردارند هر چند در در ميان محصلين، زنان از سطح دسترسي پايين. برخوردارند

در نهايت، افراد . هاي بانكي دارند كل، محصلين نسبت به بقيه افراد دسترسي كمتري نسبت به كارت

  ). 3ك جدول شماره .ر.( تري برخوردارند رسي پائينداري از سطح دست دار زن به طور معني خانه
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 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير توضيح متغير

زنان  -  1مردان (جنسيت 

 )صفر

0.476* 0.1392 0 

 0.01 0.004 *0.014 سن

� مجذور سن

0.0003* 

�0.0001 0 

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 ابتدائي

0.507* 0.1482 0 

 0 0.3312 *1.133 رستانديپلم و دوره دبي

 0 0.5612 *1.920 تحصيالت دانشگاهي

 0.01 0.0207� *0.071� شهرهاي متوسط

 0.01 0.0274 *0.094 شهرهاي كوچك

 0.12 0.0151 0.052 شهر تهران

 0 0.0689 *0.236 چارك هزينه دوم

 0 0.1063 *0.364 چارك هزينه سوم

 0 0.1648 *0.564 چارك هزينه چهارم

 0 0.2013 *0.689 و مطلقهبيوه 

 0.18 0.0216� 0.074� مجرد

 0 0.0548� *0.188� همسر

 0 0.1086� *0.372� فرزند

 0 0.0955� *0.328� ...)عروس،داماد و (ساير

 0 0.1091� *0.373� بيكار

 0.02 0.0388 *0.133 مستمري بگير

 0.55 0.0098 0.034 داراجاره

 0 0.1753� *0.6� محصل

 0 0.1057� *0.362� اردخانه

 0 0.1143� *0.391� ساير

 

 

هاي بانكيهاي خانوار بر دسترسي به كارتتأثير ويژگي   - 2جدول شماره   
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Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(23) Number of obs Log likelihood 

0.2395 0.0000 5178.36 15922 -8222.8543 

. دار نيستشود، اثر جنسيت بر سطح دسترسي ديگر معنيوقتي نمونه مورد بررسي به شاغلين محدود مي

همچنين در ميان اين گروه، دو عامل . شودزايش سن به سطح دسترسي نيز ناپديد ميبه عالوه اثر اف

هاي بانكي را  داري ميزان دسترسي به كارت تحصيالت فرد و سطح هزينه خانوار همچنان به طور معني

مجرد، به عالوه افراد . توجهي بر اثر هزينه غلبه دارد دهند؛ هرچند اثر تحصيالت به ميزان قابل افزايش مي

تري  افرادي كه نقش سرپرست را در خانوار به عهده ندارند و كاركنان مستقل از سطح دسترسي پائين

اي  در مقابل، سطح دسترسي كارمندان دولت نسبت به ساير شاغلين، به ميزان قابل مالحظه. برخوردارند

  ). 4ك به جدول شماره .ر.(باشد باالتر مي
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 توضيح متغير

 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير

 زنان مردان

 0.02 0.005 *0.018 0.36 0.002� 0.007� سن

 *0.00015� مجذور سن
�

0.00004 
0.04 

�

0.0002* 

�

0.0001 
0.02 

 0.35 0.034 0.117 سوادبي
   

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 ابتدائي
0.603* 0.174 0 0.606* 0.175 0 

 0 0.381 *1.316 0 0.344 *1.189 ديپلم و دوره دبيرستان

 0 0.638 *2.206 0 0.55 *1.901 تحصيالت دانشگاهي

 0.11 0.026 0.091 شهرهاي بزرگ
   

 0 0.038� *0.132� 0.41 0.012 0.043 شهرهاي متوسط

 0.81 0.004 0.013 0 0.065 *0.224 شهرهاي كوچك

 0.01 0.038 *0.131 0.59 0.009 0.032 شهر تهران

 0.12 0.032� 0.116� چارك هزينه اول
   

 0.01 0.039 *0.136 0 0.065 *0.226 چارك هزينه دوم

 0 0.07 *0.243 0 0.11 *0.379 چارك هزينه سوم

 0 0.128 *0.443 0 0.165 *0.570 چارك هزينه چهارم

 0.7 0.015� *0.52� متاهل
   

 0 0.145 0.503 0.22 0.057 0.198 بيوه و مطلقه

 0.65 0.012� 0.043� 0 0.069� *0.238� مجرد

 0 0.292 *1.009 سرپرست
   

 0.02 0.092� *0.318� 0.29 0.199 0.687 همسر

 0 0.148� *0.511� 0.08 0.161 0.556 فرزند

 0.02 0.095� *0.327� 0.13 0.147 0.509 ...)عروس،داماد و (ساير

 0.64 0.013� 0.045� شاغل
   

 0.7 0.075 0.259 0 0.121� *0.419� كاربي

 0.96 0.005� 0.016� 0.01 0.077 *0.266 مستمري بگير

 0.6 0.034� 0.116� 0.45 0.023 0.081 داراجاره

 0 0.247� *0.853� 0 0.175� *0.604� محصل

 0 0.181� *0.627� - - � دارخانه

 0 0.193� *0.667� 0 0.107� *0.371� ساير

  هاي بانكي به تفكيك جنسيتهاي خانوار بر دسترسي به كارتژگيتأثير وي   -3جدول شماره 
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Pseudo R
2 

Prob > chi2 LR chi2(49) Number of obs Log likelihood 

0.2464 0.0000 5328.06 15922 �8148.0051 

 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير توضيح متغير

 0.4 0.055 0.183 )زنان صفر - 1مردان (جنسيت 

 0.19 0.005 0.016 سن

 0 0.0001� *0.0004� مجذور سن

مائي و هاي راهنسيكل و دوره

 ابتدائي
0.684* 0.205 0 

 0 0.391 *1.302 ديپلم و دوره دبيرستان

 0 0.505 *1.682 تحصيالت دانشگاهي

 0.67 0.007� 0.023� شهرهاي متوسط

 0 0.072 *0.24 شهرهاي كوچك

 0.93 0.002� 0.006� شهر تهران

 0 0.075 *0.25 چارك هزينه دوم

 0 0.115 *0.384 چارك هزينه سوم

 0 0.166 *0.554 ك هزينه چهارمچار

 0.19 0.079 0.264 بيوه و مطلقه

 0.01 0.076� *0.252� مجرد

 0.76 0.028� 0.093� همسر

 0.01 0.077� *0.258� فرزند

 0.01 0.159� *0.531� ...)عروس،داماد و (ساير

 0.02 0.059� *0.198� كاركن مستقل

 0 0.202 *0.673 مزد و حقوق بگير عمومي

 0.18 0.034� 0.113� د و حقوق بگير خصوصيمز

 0.09 0.084� 0.279� كارآموز

 

 

 

هاي بانكيهاي شاغلين بر دسترسي به كارتتأثير ويژگي   -4جدول شماره   
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Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(21) Number of obs Log likelihood 

0.2201 0.0000 1283.07 4295 �2273.0192 

 

طح يافته ديگر جالب تحقيق حاضر آن است كه در ميان مردان شاغل، اثر تحصيالت و هزينه بر س

به عالوه در ميان مردان شاغل، حقوق بگيران عمومي از بقيه . دار است دسترسي همچنان مثبت و معني

. تر است دسترسي بيشتر داشته و سطح دسترسي كاركنان مستقل از ميانگين ساير مردان شاغل پائين

در . ري دارندت همچنين مردان شاغل مجرد و نيز آنان كه سرپرست خانوار نيستند سطح دسترسي پائين

مقابل در مورد زنان شاغل، هيچ يك از عوامل مورد انتظار اعم از تحصيالت، ميزان هزينه، نوع عضويت در 

به عبارت ديگر شاغل بودن . گذارند داري بر سطح دسترسي افراد نمي خانوار و نيز نوع فعاليت تأثير معني

  ). را ببينيد 5جدول شماره .( گذاردزن جايي براي توضيح ساير عوامل مؤثر بر دسترسي وي نمي
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 توضيح متغير

 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير

 زنان مردان

 0.86 0.012� 0.041� 0.17 0.005 0.017 سن

 مجذور سن

�

0.00043* 

�

0.0001 0 

0.0001

1 

0.0000

3 0.97 

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 0.97 5.257 17.499 0 0.2 *0.666 ابتدائي

 0.97 5.797 19.296 0 0.384 *1.278 ديپلم و دوره دبيرستان

 0.97 6.035 20.085 0 0.496 *1.652 تحصيالت دانشگاهي

شهرهاي متوسط، كوچك و 

 0.63 0.067� 0.222� 0.36 0.012 0.041 تهران

 0.64 0.092 0.307 0 0.07 *0.231 چارك هزينه دوم

 0.27 0.24 0.8 0 0.108 *0.358 ه سومچارك هزين

 0.78 0.056 0.187 0 0.158 *0.527 چارك هزينه چهارم

 0.24 0.071 0.238 بيوه و مطلقه

�

0.376* �0.113 0 

 مجرد

�

0.245* �0.074 0.01 �7.217 �2.168 0.98 

 0.98 3.999� 13.31� 0.51 0.143� 0.477� همسر

 0.98 2.239� 7.453� 0.01 0.075� *0.25� فرزند

 ...)عروس،داماد و (ساير

�

0.523* �0.157 0.01 

�

10.364 �3.114 0.98 

 0.99 1.123� 3.74� 0.02 0.06� *0.2� كاركن مستقل

 0.99 0.853� 2.84� 0 0.205 *0.681 حقوق بگير عمومي

 0.99 0.947� 3.15� 0.19 0.034� 0.112� حقوق بگير خصوصي

 0.98 1.235� 4.11� 0.13 0.075� 0.25� كارآموز

 

 

  هاي بانكي به تفكيك جنسيتبر دسترسي به كارت شاغلينهاي تأثير ويژگي   -5جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٤ 

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(21) Number of obs Log likelihood 

0.2200 0.0000 1282.33 4295 �2273.3896 

 

با . در بين افراد داراي تحصيالت دانشگاهي، مردان همچنان دسترسي بيشتري نسبت به زنان دارند      

سطح هزينه خانوار، ميزان . يابد يار ماليمي افزايش ميافزايش سن، ميزان دسترسي با شيب كاهنده بس

به عالوه افراد ساكن در تهران و نيز آنان كه فرزند خانوار هستند سطح . دهد دسترسي را افزايش مي

  ).را ببينيد 6جدول شماره .(دسترسي كمتري دارند

داري بر  ، جنسيت اثر معنييافته جالب ديگر اين تحقيق آن است كه در ميان افراد سرپرست خانوار      

به عبارت ديگر از حيث دسترسي به خدمات بانكي قابل ارائه از طريق كارت، . سطح دسترسي ندارد

هاي ديگر، در اين حالت  سن بر خالف حالت. دهد الشعاع قرار مي سرپرست بودن فرد، جنسيت وي را تحت

ديگر افراد سرپرست خانوار هر چه  شود؛ به عبارت با شيب ماليم فزاينده موجب كاهش دسترسي مي

هاي خانوار در مورد افراد  تحصيالت فرد و نيز سطح هزينه. تر باشند از دسترسي باالتري برخوردارند جوان

به عالوه . است  هاي بانكي كننده سطح دسترسي ايشان به كارت سرپرست خانوار نيز يكي از عوامل تعيين

  افراد

   



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٥ 

 

 

رات نهايياث ضريب متغير توضيح متغير  P > |z| 

 0 0.157 *0.537 )زنان صفر - 1مردان (جنسيت 

 0 0.027 *0.924 سن

 مجذور سن

�

0.0011* �0.0003 0 

 0.61 0.009 0.031� شهرهاي متوسط

 0.24 0.027 0.091 شهرهاي كوچك

 0.03 0.043� *0.147� شهر تهران

 0.12 0.049 0.168 چارك هزينه دوم

 0.02 0.073 *0.251 چارك هزينه سوم

 0 0.131 *0.448 چارك هزينه چهارم

 0.79 0.017 0.059 بيوه و مطلقه

 0.8 0.008 0.027 مجرد

 0.29 0.038� 0.131� همسر

 0 0.137� *0.467� فرزند

 0.27 0.06� 0.204� ...)عروس،داماد و (ساير

 0.22 0.059� 0.203� بيكار

 0.96 0.002 0.008 مستمري بگير

 0.46 0.033� 0.114� داراجاره

 0.12 0.046� 0.158� محصل

 0.67 0.014� 0.048� دارخانه

 0.67 0.021 0.071 ساير

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(20) Number of obs Log likelihood 

0.1114 0.0000 459.43 3536 �1832.9649 

  

  

  هاي بانكيصيالت دانشگاهي بر دسترسي  ايشان به كارتهاي افراد با تحتأثير ويژگي  -6جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٦ 

 

ها كه منبع  بگير، آن اند، افراد مستمري سرپرست خانوار ساكن شهرهاي كوچك، آنها كه بيوه يا مطلقه

در مقابل . اصلي درآمدشان دريافت اجاره است و نيز افراد محصل از سطح دسترسي بيشتري برخوردارند

  ).را ببينيد 7جدول شماره .(تر است سطح دسترسي افراد سرپرست خانوار كه بيكارند از بقيه پائين

در تهران، اثر جنسيت و سن فرد بر سطح دسترسي وي ديگر يافته اين تحقيق آن است كه         

افراد بيوه و . اند كننده دار نيست، هرچند تحصيالت فرد و سطح هزينه خانوار همچنان دو عامل تعيين معني

مطلقه سطح دسترسي بيشتري دارند؛ به عالوه در درون خانوارهاي تهراني، افرادي كه سرپرست نيستند 

دارها  بگير و اجاره همچنين افراد مستمري. تري برخوردارند سطح دسترسي پائينبه ميزان قابل توجهي از 

.( تري برخوردارند دار از سطح دسترسي پائين از سطح دسترسي باالتر و بيكاران و محصلين و افراد خانه

  ).را ببينيد 8جدول شماره 

   



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٧ 

 

  

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير توضيح متغير

 0.82 0.012 0.039 )ان صفرزن - 1مردان (جنسيت 

 0 0.012� *0.04� سن

 0.05 0.0001 0.0002 مجذور سن

 0 0.137 *0.46 هاي راهنمائي و ابتدائيسيكل و دوره

 0 0.311 *1.048 ديپلم و دوره دبيرستان

 0 0.487 *1.638 تحصيالت دانشگاهي

 0.1 0.022� 0.075� شهرهاي متوسط

 0.03 0.038 *0.127 شهرهاي كوچك

 0.51 0.011� 0.035� شهر تهران

 0 0.107 *0.361 چارك هزينه دوم

 0 0.155 *0.523 چارك هزينه سوم

 0 0.216 *0.725 چارك هزينه چهارم

 0 0.1 *0.335 بيوه و مطلقه

 0.67 0.02� 0.069� مجرد

 0 0.159� *0.536� بيكار

 0 0.086 *0.29 مستمري بگير

 0.04 0.036 *0.122 داراجاره

 0.03 0.221 *0.743 محصل

 0.17 0.066� 0.221� دارخانه

 0 0.171� *0.577� ساير

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(18) Number of obs Log likelihood 

0.2388 0.0000 1908.00 5789 �3041.5063 

 

الحسنه،  قرضشامل دارا بودن حساب فعال (با درنظر گرفتن اثر دسترسي به ساير خدمات بانكي 

دار و در  بر دارا بودن كارت هاي بانكي، اثر جنسيت كماكان معني) گذاري و سپرده جاري سپرده سرمايه

سال  25افزايش سن با شيب كاهنده، موجب افزايش دسترسي شده و در سن . مورد مردان مثبت است

  هاي بانكيهاي سرپرستان خانوار بر دسترسي ايشان به كارتتأثير ويژگي   -7جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٨ 

 

همچنان دو عامل مثبت و تحصيالت فرد و نيز سطح مخارج خانوارها . دهد حداكثر دسترسي را نشان مي

سطح دسترسي بر حسب محل سكونت به ترتيب از . اند هاي بانكي دار بر ميزان دسترسي به كارت معني

افراد بيوه و مطلقه .  21يابدشهرهاي متوسط به شهرهاي بزرگ، تهران و سپس شهرهاي كوچك افزايش مي

همه اعضاي خانوار، در مقايسه با . نسبت به افراد داراي همسر از سطح دسترسي بيشتري برخوردارند

تري برخوردارند هر چند پس از سرپرست، سطح دسترسي همسر بيشتر  سرپرست از سطح دسترسي پائين

بگير، بگير و پس از ايشان افراد اجاره از نظر وضع فعاليت نيز، افراد مستمري. از فرزندان و سايرين است

. دار كمتر از متوسط است سي افراد بيكار، محصل و خانهسطح دسترسي باالتري از متوسط دارند و دستر

اند، افراد داراي حساب سپرده جاري و باالخره افراد  الحسنه انداز قرض به عالوه افرادي كه داراي حساب پس

گذاري به ترتيب اهميت از سطح باالتري از دسترسي به خدمات ناشي از  داراي حساب سپرده سرمايه

  ).را ببينيد 9جدول شماره .(دكارت بانك برخوردارن

   

                                                           
21

.توضيح اين نظم سؤال برانگيز آماري از مجهوالت اين تحقيق است   



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٩ 

 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير توضيح متغير

زنان  - 1مردان (جنسيت 

 )صفر

0.141 

0.046 0.28 

 0.2 0.005 0.015 سن

 مجذور سن

�

0.00036* 

�

0.0001 0 

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 ابتدائي

0.296* 

0.097 0.02 

 0 0.282 *0.858 ديپلم و دوره دبيرستان

 0 0.438 *1.333 تحصيالت دانشگاهي

 0.01 0.107 *0.325 چارك هزينه دوم

 0 0.152 *0.462 چارك هزينه سوم

 0 0.209 *0.636 چارك هزينه چهارم

 0 0.138 *0.42 بيوه و مطلقه

 0.67 0.022 0.066 مجرد

 0 0.121� *0.369� همسر

 0 0.19� *0.58� فرزند

 0.11 0.107� 0.327� ...)عروس،داماد و (ساير

 0.01 0.149� *0.455� بيكار

 0.02 0.1 *0.304 مستمري بگير

 0.02 0.103 *0.312 داراجاره

 0 0.175� *0.534� محصل

 0.04 0.104� *0.317� دارخانه

 0.05 0.113� *0.344� ساير

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(20) Number of obs Log likelihood 

0.1672 0.0000 610.32 2633 �1519.8752 

  

  

  هاي بانكيبر دسترسي ايشان به كارت هاي ساكن تهرانهاي خانوارتأثير ويژگي   -8جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٤٠ 

 

 

 توضيح متغير

 

الحسنهحساب قرض گذاريحساب سرمايه   حساب سپرده جاري 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير

*0.209 )زنان صفر - 1مردان (جنسيت   0.208 0.00 �0.0009 �0.001 0.99 0.767* 0.753 0.00 

*0.0034 سن  0.003 0.46 0.031* 0.031 0.00 0.108* 0.108 0.00 

 مجذور سن

�

0.00006* 
�0.0001 0.22 

�

0.0002* 
�0.0002 0.00 

�

0.0011* 
�0.001 0.00 

 0.00 0.495 *0.495 0.00 0.232 *0.228 0.00 0.266 *0.266 هاي راهنمائي و ابتدائيسيكل و دوره

 0.00 1.003 *1.001 0.00 0.622 *0.62 0.00 0.495 *0.495 م و دوره دبيرستانديپل

 0.00 1.674 *1.675 0.00 0.926 *0.923 0.00 0.735 *0.735 تحصيالت دانشگاهي

 0.91 0.003 0.0011 0.00 0.227� *0.228� 0.00 0.087� *0.087� شهرهاي متوسط، كوچك و تهران

 0.00 0.300 *0.301 0.01 0.102 *0.101 0.00 0.147 *0.147 چارك هزينه دوم

 0.00 0.439 *0.445 0.00 0.254 *0.257 0.00 0.242 *0.242 چارك هزينه سوم

 0.00 0.560 *0.568 0.00 0.436 *0.438 0.00 0.315 *0.314 چارك هزينه چهارم

 0.91 0.009 0.024 0.00 0.258 *0.257 0.00 0.375 *0.375 بيوه و مطلقه

 0.01 0.189� *0.192� 0.01 0.162 *0.166 0.01 0.146� *0.146� دمجر

 0.00 0.348� *0.351� 0.71 0.020� 0.024� 0.02 0.111� *0.111� همسر

 0.00 0.452� *0.451� 0.02 0.141� *0.146� 0.00 0.235� *0.235� فرزند

 0.00 0.323� *0.316� 0.01 0.215� *0.219� 0.00 0.301� *0.301� ...)عروس،داماد و (ساير

 0.00 0.743� *0.753� 0.01 0.168� *0.174� 0.01 0.154� *0.154� بيكار

 0.00 0.199� *0.2� 0.93 0.005 0.007 0.00 0.326 *0.326 مستمري بگير

 0.42 0.045� 0.05� 0.00 0.174 *0.175 0.07 0.097 0.097 داراجاره

 0.00 1.188� *1.196� 0.00 0.296� *0.297� 0.07 0.093� 0.093� محصل

 0.00 0.538� *0.526� 0.00 0.184� *0.181� 0.70 0.023� 0.023� دارخانه

 0.00 1.106� *1.113� 0.00 0.339� *0.342� 0.00 0.226� *0.226� ساير

 

   

هاي خانوار بر روي دسترسي به انواع خدمات تأثير ويژگي مدل پروبيت چندگانه براي بررسينتايج تخمين    -9جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٤١ 

 

 

 توضيح متغير

  

 كارت بانك

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير

 0.00 0.477 *0.493 )زنان صفر - 1مردان (جنسيت 

 0.01 0.014 *0.015 سن

 0.00 0.0003� *0.0003� مجذور سن

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 ابتدائي
0.495* 0.506 0.00 

 0.00 1.128 *1.123 ديپلم و دوره دبيرستان

 0.00 1.8988 *1.888 تحصيالت دانشگاهي

 0.00 0.082� *0.084� شهرهاي متوسط

 0.06 0.064 *0.068 شهرهاي كوچك

 0.00 0.114 *0.109 شهر تهران

 0.00 0.236 *0.237 چارك هزينه دوم

 0.00 0.358 *0.357 چارك هزينه سوم

 0.00 0.549 *0.557 چارك هزينه چهارم

 0.00 0.688 *0.695 بيوه و مطلقه

 0.11 0.089� 0.082� مجرد

 0.00 0.185� *0.196� همسر

 0.00 0.355� *0.361� فرزند

 0.00 0.325� *0.341� ...)عروس،داماد و (رساي

 0.00 0.365� *0.382� بيكار

 0.03 0.122 *0.143 مستمري بگير

 0.57 0.031 0.039 داراجاره

 0.00 0.582� *0.569� محصل

 0.00 0.363� *0.335� دارخانه

 0.00 0.393� *0.374� ساير

    

هاي خانوار بر روي دسترسي به انواع تأثير ويژگي نتايج تخمين مدل پروبيت چندگانه براي بررسي   - 9جدول شماره ادامه 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٤٢ 

 

ضريب     

 متغير
z 

    

 z ضريب متغير

RhoRhoRhoRho21212121 )گذاريانداز و سرمايهسهاي پحساب(    9 0.123 AtrhoAtrhoAtrhoAtrho21212121 )8.91 0.123  )گذاريانداز و سرمايههاي پسحساب 

RhoRhoRhoRho31313131 )انداز و جاريهاي پسحساب( 5.9 0.101 AtrhoAtrhoAtrhoAtrho31313131 )5.86 0.101 )انداز و جاريهاي پسحساب 

RhoRhoRhoRho41414141 )35.0 0.424 )انداز و كارت بانكحساب پس

1 

AtrhoAtrhoAtrhoAtrho41414141 )30.65 0.452 )كانداز و كارت بانحساب پس 

RhoRhoRhoRho32323232 )10.6 0.174 )گذاري و جاريهاي سرمايهحساب

5 

AtrhoAtrhoAtrhoAtrho32323232 )10.43 0.176 )گذاري و جاريهاي سرمايهحساب 

RhoRhoRhoRho42424242 )20.6 0.28    )بانكگذاري و كارت حساب سرمايه

7 

AtrhoAtrhoAtrhoAtrho42424242 )19.57 0.288 )بانكگذاري و كارت حساب سرمايه 

RhoRhoRhoRho43434343 ) 25.5 0.385 )و كارت بانكحساب جاري

7 

AtrhoAtrhoAtrhoAtrho43434343 ) 22.96 0.406 و كارت بانكحساب جاري 

    

Prob > chi2 Chi2(6) Prob > chi2 Whald chi2(86) Number of obs Log liklihood 

0.00000 1927.01 0.00000 8926.72 15922 �30803.895 

  

  

  گيريبندي و نتيجهجمع  -4

ل توسعه يك چالش باقي مانده است، اما هاي مالي در كشورهاي در حااندازه گيري وسعت توسعه بخش

بر نوع معيشت ) يا عدم وجود اين خدمات(مسئله اينست كه اگر بخواهيم بفهميم كه چگونه خدمات مالي 

بررسي افراد و خانوارها از نظر استفاده از خدمات مالي . گذارد، ناگزير از بررسي آن هستيمافراد اثر مي

سعه بخش مالي است، اما هزينه و ساير موانع، توسعه يك متد استاندارد بهترين شيوه براي اندازه گيري تو

براي پرسش از خانوارها كه منجر به توليد اطالعات دسترسي مالي قابل مقايسه در بين كشورها و در يك 

  .كشور در طي زمان شود را دشوار مي سازد

اه اقتصادي خانوارها به ويژه در ي رفدسترسي به خدمات بانكي به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده

ها، خانوارها را در گذاري بانكهاي اعتباري وسرمايهسرويس. رودكشورهاي با درآمد پايين به شمار مي

هاي اقتصادي و يا هايشان در طول زمان، به ويژه در زمان وجود شوكراستاي تطبيق درآمدها و هزينه



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٤٣ 

 

هاي مالي، با توجه به اهميت دسترسي به سرويس. نماينديهاي انساني و فيزيكي ياري مگذاريسرمايه

بررسي چگونگي تأثير ويژگي خانوارهاي داراي حساب بانكي بر ساختارهاي مالي موجود در كشورهاي 

  . باشداي برخوردار ميمختلف از جايگاه ويژه

ي به خدمات بانكي و هاي دسترسايم تا با تجزيه و تحليل دادهاز اين رو، در اين تحقيق بر آن بوده

هدف عمده . شناخت عوامل مؤثر بر آن گامي كوچك در جهت غناي ديد سياستگذاري در كشور برداريم

بنابراين عوامل مؤثر . است اين تحقيق بررسي عوامل خرد مؤثر بر دسترسي به خدمات بانكي در ايران بوده

به طور  .يك پيمايش در اختيار تحليل كرديمفرد، براي  15922هاي مربوط به بر خدمات بانكي را با داده

  :هاي ما در سطح خرد براي ايران حكايت از آن دارد، كهخالصه يافته

وقتي بر روي شاغلين، . دارند يبانك هايمردان دسترسي بيشتري به كارتدر حالت كلي  .1

 شويم اثر جنسيت بر سطحسرپرستان خانوار و ساكنان تهران بصورت جداگانه متمركز مي

هاي شاغل بودن، سرپرست بودن و تهراني بودن فرد دار نيست، يعني ويژگيدسترسي ديگر معني

اما در مورد افراد داراي تحصيالت دانشگاهي، مردان همچنان دسترسي  .بر جنسيت او غالب است

 نتيجه اينكه با كنار گذاشتن عوامل تقاضا دسترسي مردان و زنان به .بيشتري نسبت به زنان دارند

  .هاي بانكي يكسان استكارت

دارد و با هاي بانكي معنادار بر سطح دسترسي به كارت سطح تحصيالت فردي اثري مثبت و .2

وقتي نمونه  .يابدانتقال افراد از هر گروه تحصيلي به گروه تحصيلي باالتر دسترسي افزايش مي

ود همچنان اين رابطه شو ساكنين تهران محدود مي مورد بررسي به شاغلين، سرپرستان خانوار

توان گرفت اينست كه افزايش سطح تحصيالت در هر قشري از اي كه مينتيجه. شودمشاهده مي

 .شودهاي بانكي ميجامعه موجب افزايش سطح دسترسي او به كارت

انتقال زنان از هر گروه تحصيلي به گروه باالتر در مقايسه با مردان، تأثير بيشتري بر روي  .3

به عبارت ديگر افزايش سطح تحصيالت در افزايش . به انواع خدمات بانكي دارد دسترسي آنان

اين در حالي است كه دسترسي زنان . سطح دسترسي زنان به خدمات بانكي تأثير بيشتري دارد
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٤٤ 

 

پس خصوصيت شاغل بودن زن بر ويژگي نوع  .اي با سطح تحصيالت آنان نداردشاغل رابطه

  .مدرك تحصيلي وي غالب است

ايرانيان در طول عمر با كنترل نسبت به ساير بانك  هايكارت ي تغيير دسترسي بهمورد نحوه در .4

وارون را شكل  Uاي توان مشابه ساير مطالعات دسترسي به خدمات مالي رابطهعوامل مؤثر، مي

شويم اين رابطه تبديل به يك رابطه خطي با وقتي بر سرپرستان خانوار متمركز مي. تصريح كرد

 20در  هاي بانكيبه كارت در حالت كلي حداكثر دسترسي .شودب بسيار ماليم و منفي ميشي

 45سالگي، افراد با تحصيالت دانشگاهي  25در حالي كه اين سن در شاغلين  سالگي است،

 .سالگي است 25سالگي و ساكنين تهران 

 هاي بانكيكارتبه  اي باالتر احتمال دسترسيبا انتقال از يك چارك هزينه به چارك هزينه .5

وقتي نمونه مورد بررسي به شاغلين، افراد با تحصيالت دانشگاهي، سرپرستان . يابدافزايش مي

توان اي كه مينتيجه. شودشود همچنان اين رابطه مشاهده ميخانوار و ساكنين تهران محدود مي

امعه موجب افزايش اي باالتر در هر گروهي از جگرفت اينست كه قرار گرفتن در چارك هزينه

 شودهاي بانكي ميسطح دسترسي او به كارت

اي آنها تأثير بيشتري بر به طور كلي افزايش تحصيالت افراد نسبت به افزايش گروه هزينه .6

 .بانكي دارد هايكارتدسترسي آنها به 

ستان وقتي بر سرپربيشتر از افراد متأهل است،  يبانك هايدسترسي افراد مطلقه و بيوه به كارت .7

، در حاليكه وقتي نمونه آيدشويم همين نتيجه بدست ميخانوار و ساكنين تهران نيز متمركز مي

اي با كنيم دسترسي اين افراد رابطهرا بر افراد با تحصيالت دانشگاهي و شاغلين محدود مي

هاي تحصيالت دانشگاهي و شاغل بودن بر ويژگي وضعيت تأهل ويژگي. وضعيت تأهلشان ندارد

 .الب هستندغ

، اما كمتر از سرپرست خانواده است هاي بانكيكارتبه طور كلي دسترسي ساير اعضاي خانواده به  .8

كنيم ضريب همسر و فرزند وقتي نمونه را بر شاغلين و افراد با تحصيالت دانشگاهي متمركز مي
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٤٥ 

 

ضويت آنان در اي با نوع عهاي بانكي رابطهيعني دسترسي اين افراد به كارت. شودمعني ميبي

بر نوع عضويت در هاي تحصيالت دانشگاهي و شاغل بودن فرد در اين حالت ويژگي. خانواده ندارد

 .خانواده غالب هستند

باشد و دار و ساير به انواع خدمات بانكي كمتر از افراد شاغل ميدسترسي افراد بيكار، محصل، خانه .9

وقتي بر  .مستمري بگير بيش از افراد شاغل استدار و يا اين در حاليست كه دسترسي افراد اجاره

شويم نتايج همچنان با حالت كلي يكسان است ولي سرپرستان خانوار و ساكنان تهران متمركز مي

با محدود كردن نمونه بر روي افراد داراي تحصيالت دانشگاهي ضرايب متغيرهاي مربوط به وضع 

انشگاهي غالب بر وضع فعاليت فرد شده ويژگي تحصيالت د. شوندمعني ميفعاليت همگي بي

 .گذارداست و نوع فعاليت فرد تحصيل كرده بر سطح دسترسي او به خدمات بانكي تأثيري نمي

صرف نظر از اينكه زنان چه نقشي را در خانواده ايفا كنند همواره  يبانك هايدسترسي به كارتدر  .10

هاي بانكي يكسان ردان شاغل به كارتدسترسي زنان و م .باشددسترسي زنان كمتر از مردان مي

 .است

انداز و كارت بانك بيشترين حساب پسبين انواع خدمات بانكي همبستگي مثبتي وجود دارد،  .11

پس از آن حساب جاري و كارت بانك نيز همبستگي بااليي دارند و . همبستگي را با هم دارند

سترسي به يك سرويس بانكي يعني د. شودفرض استقالل شرطي بين متغيرهاي وابسته رد مي

 .هاي بانكي داردتأثير مثبت و مستقيم بر ساير سرويس

انداز، حساب جاري و كارت بانك مرد بودن فرد باعث افزايش احتمال دسترسي به حساب پس .12

 .شده و بر دسترسي به حساب سرمايه گذاري تأثير گذار نيست

وارون شكل با سن  Uاي ك رابطهگذاري، حساب جاري و كارت باندسترسي به حساب سرمايه .13

يعني با افزايش سن . و دسترسي به حساب سرمايه گذاري با سن افراد در ارتباط نيست. افراد دارد

گذاري، حساب جاري و كارت بانك افراد به سمت ميانسالي دسترسي آنان به حساب سرمايه
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٤٦ 

 

ن از اين خدمات كمي كاسته افزايش يافته و رفته رفته در سنين كهنسالي از ميزان استفاده آنا

 .شودمي

بنابراين به طور . ضرايب متغيرهاي مذكور با افزايش سطح تحصيالت سيري اكيداً صعودي دارند .14

كلي، تحصيالت اثري مثبت بر تعيين ميزان استفاده از انواع خدمات بانكي دارد و با انتقال افراد از 

چنانچه ميزان تحصيالت افراد . يابدزايش ميهر گروه تحصيلي به گروه تحصيلي باالتر دسترسي اف

  .ارتقا پيدا كند به ميزان استفاده آنها از خدمات بانكي نيز اضافه خواهد شد

افزايش ميزان مصرف كل خانوار به طور مستقيم بر افزايش سطح دسترسي افراد به انواع خدمات  .15

ميزان استفاده آنان از خدمات يعني اگر ميزان مصرف خانوار افزايش يابد، بر . بانكي مؤثر است

  .بانكي نيز افزوده خواهد شد

چنانچه نقش فردي از سرپرست خانوار به ساير موارد تغيير يابد، از دسترسي وي به انواع خدمات  .16

 .شودميبانكي كاسته 

انداز، وضعيت تأهل شخصي از متأهل به بيوه يا مطلقه تغيير يابد دسترسي وي به حساب پس اگر .17

 .گذاري و كارت بانك نسبت به قبل افزايش پيدا كنديهحساب سرما

انداز و دسترسي فرد مجرد نسبت به فرد متأهل دسترسي كمتري به حساب جاري و حساب پس .18

 .گذاري داردبيشتري به حساب سرمايه

بنابراين انتظار . افراد بيكار نسبت به افراد شاغل، دسترسي كمتري به انواع خدمات بانكي دارند .19

  .اش به انواع خدمات بانكي كاسته شوداگر فرد شاغلي بيكار شد، از دسترسي داريم

گسترش مطالعات . اي براي مطالعات آتي تلقي شودتواند به عنوان مقدمههاي اين تحقيق مييافته        

هر چه  .هاي اطالعاتي غني استمرتبط  با اين حوزه از ادبيات در كشور تا حد زيادي وابسته به وجود بانك

توان به تداوم مطالعات مرتبط با دسترسي به خدمات گونه اطالعات در كشور باشد، ميتعداد و عمق اين

و  بانكداري الكترونيكيهاي مؤثرتر در بهبود دسترسي به بانكي و در نتيجه راهگشايي براي تدوين سياست
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٤٧ 

 

ها و اني نظري، مطالعات تجربي، يافتهبا عنايت به مسائل مطرح شده در مب .در نتيجه رفاه اميدوارتر بود

توان جهت اثر بخشي بيشتر تحقيقات آتي در اين خصوص پيشنهادهايي را به شرح زير نتايج پژوهش مي

  :ارائه نمود

شود براي تحقيقات بعدي در اين خصوص، تعداد اعضاي خانواده و تعداد اعضاي توصيه مي - 1

 .تحصيل كرده خانواده  نيز در گرفته شود

- توان به جاي چارك هزينه خانوار، درآمد خانواده را در مدل وارد و به واسطهمطالعات آتي ميدر  - 2

 .ي آن دسترسي به انواع خدمات بانكي را ارزيابي نمود

 .شود تعداد افراد شاغل در خانواده نيز در نظر گرفته شودپيشنهاد مي - 3

ر آن بر دسترسي به انواع شود خصوصيت مالكيت خانه نيز وارد مدل شده و تأثيتوصيه مي - 4

 .خدمات بانكي سنجيده شود

 .گيري هم از مناطق شهري و هم از مناطق روستايي گرفته شوددر مطالعات آتي بهتر است نمونه - 5

  .توان در مطالعات بعدي خصوصيات سرپرست خانواده را نيز به صورت جداگانه وارد مدل نمودمي - 6
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