
 

 

 
  
  
  
  
  

  چكيده
عبارت ي كشور حركت خود را به سمت ارايه خدمات الكترونيكي يا بهها بانكچند سال اخير،  در

 14 حدود ييكي از بازرترين نمودهاي اين حركت، ارايه. اندتر بانكداري الكترونيكي آغاز نمودهكلي
تواند وسيله كه مينكارت بانكي عالوه بر اي. استميليون كارت بانكي توسط شبكه بانكي كشور 

 ي يا پايانهATMاز طريق (دسترسي آسان به پول نقد در موقع نياز باشد  و راحتي براي حمل پول و مطمئن
 نيز مورد )POS(پرداخت الكترونيكي در نقطه فروش عنوان ابزار تواند به، مي)نصب شده در شعبه بانك

 POSهاي هاي صورت گرفته بر روي دستگاهنه تراكنشكه تعداد و سرابا توجه به اين. استفاده قرار گيرد
 از منظر )POS(ثيرگذار بر استفاده از كارت در پايانه فروش أ، بررسي عوامل تاستها بسيار كم فروشگاه
هاي پيمايشي در اين مقاله براساس داده. رسدنظر ميبسيار ضروري به) طرف تقاضا(كنندگان مصرف
، با استفاده از يك مدل انتخاب ها بانككنندگان نامه در ميان مراجعهآوري شده از طريق پرسشجمع

دست آمده، احتمال استفاده از هبراساس نتايج ب. الجيت، بعضي از اين عوامل شناسايي گرديده است
POSهمچنين اين احتمال براي . تر و داراي تحصيالت و درآمد باالتر، بيشتر است در ميان افراد جوان

-منطقه خريد، امنيت حمل كارت، كيفيت دستگاه، سهولت كار با دستگاه و سرويس. است، باالتر مبالغ خرد

 )POS(ثيرگذار بر احتمال استفاده از كارت براي پرداخت در نقطه فروش أها از ديگر عوامل تدهي دستگاه
رساني را اطالعثير تبليغات و أ درصد افراد ت70آوري شده، حدود هاي جمعهمچنين براساس داده. است

هاي بر اساس اين آمار، فروشگاه. دانند مي»زياد« POSهاي در جذب تمايل افراد به استفاده از دستگاه
ترتيب از بيشترين ها به و پمپ بنزينهاي فروشپاساژها، مراكز يا مجتمعها، اي، سوپرماركتزنجيره

  .     هستند  برخوردارPOSهاي ميزان ارجحيت مشتريان براي نصب دستگاه
  .، ابراز پرداخت، مدل الجيتPOSبانكداري الكترونيك، دستگاه : كلمات كليدي
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  مقدمه
سرعت تحوالت در عرصه بانكداري الكترونيك آن قدر باال است كه واقعاً تشخيص 

 ها، نظامبا توجه به اين پيشرفت. ي كشور مشكل استها بانكافتادگي ميزان عقب
نگر نياز دارد تا بر آن شده و جامعريزي دقيق، حساببرنامهبانكداري در ايران به 

شدن خصوص جهانيزيرا با توجه به تحوالت جهاني و به. اساس به اصالح خود بپردازد
ي داخلي نخواهند بود ها بانككشور، تنها ي ها بانكدر آينده رقباي اقتصاد و تجارت، 

-گيري از مزيتتوانند با بهره كه ميهستند و بازارهاي مالي سراسر دنيا ها بانكبلكه 

ي داخلي را ها بانكتر با هزينه كمتر،  ارايه خدمات بهتر و آسانهاي رقابتي خود شامل
توسعه  . مشكالت جدي در عرصه رقابت ايجاد كنندآنهابه چالش كشانده و براي 

م انگيز فناوري اطالعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاي پولي و سيستشگفت
هاي جاري بانكداري را ، روشها بانكبانكي، عالوه بر تسهيل امور براي مشتريان 

 اين امكان را ها بانكفناوري جديد و الكترونيكي شدن بانكداري به . ساخته استمتحول 
 اين يدهد كه سرعت، كيفيت، دقت و تنوع خدمات خود را افزايش داده و هزينه ارايهمي

 . خدمات را كاهش دهند

هاي اخير به شكل هاي بانكداري الكترونيك موجود در بازار در سالنوع تكنولوژيت
هاي خودپرداز هايي مانند دستگاهكارگيري تكنولوژيهب.  استاي زياد شدهفزاينده

)ATM(و  1 بدهيهاي، كارتPOS2  مي و اعتبارياليها و ساير مؤسسات مبانكتوسط -

كنندگان، انتخاب از ديد مصرف. را كاهش دهدها ينه هزتواند سرعت پردازش را افزايش و
تر معناي پرداخت آسانتواند به براي استفاده مي3هاي بانكداري الكترونيكيتكنولوژي

جويي رسي در همه ساعات به خدمات مالي و صرفهحساب، دستتر صورتو كم هزينه
  . زماني در مديريت امور مالي باشد

 كالن، هاي بانكي با پرداخت پول نقد يا چك از بعدله كارتوسيهگزيني پرداخت بجاي
هاي اجتماعي كل سيستم پرداخت اثر مستقيمي روي تقاضاي پول، كارايي و هزينه

هاي رخ داده در اين زمينه از بعد خرد نيز عالوه بر مطلوبيت و ابداعات و نوآوري. دارد

                                                 
1 debit card  
2 point of sale 
3 e-banking 
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- سازمانعتباري، بر ساختار وكننده و سودآوري بانك و ساير مؤسسات اتقاضاي مصرف

  .ثيرگذار استأدهي صنايع و عرضه و فروش محصوالت نيز ت
هاي كنندگان و استفاده از تكنولوژيدهد كه پذيرش مصرفها نشان ميبررسي

كننده و آن تكنولوژي خاص مربوط بانكداري الكترونيك به مشخصات فردي مصرف
رش يك تكنولوژي به مشخصات فردي و رسد كه پذينظر ميبهبراي مثال، . 1شودمي

-، ادراكات مربوط به تكنولوژي)مانند سن و درآمد(كننده  اجتماعي مصرف-اقتصادي

 فراگردمانند كنترل بر (و ترجيحات شخصي ) مانند ادراك سهولت استفاده(خاص هاي 
هاي مغناطيسي و استفاده از تكنولوژي كارت. شودمربوط مي) حسابپرداخت صورت

ها تابع نيز مانند ساير تكنولوژي) POS (فروش هايند بانكي براي خريد در پايانههوشم
كنندگان، فروشندگان يا هاي مصرفمشخصات و خواستهزيادي از جمله عوامل 

ها، مشخصات هاي مربوط به نوع و ميزان تراكنشها، ويژگيدستگاه پذيرندگان اين
دهه گذشته با  جه سيستم پرداخت در دوتغييرات قابل تو.  داردغيرهمكاني فروش و 
 پيگيري مي شود كه ،اي از مباحث سياستيوسيله مجموعهههاي كارتي بگسترش پرداخت

  .است POS( 2( در نقطه فروش ،كنندهاكيداً مبتني بر درك رفتار مصرف
اول، سيـستم   . سه دليل مهم براي مطالعه موضوعات سيستم پرداخت وجـود دارد          

عبـارتي ديگـر    هب. مد است آمهم يك اقتصاد بازار كار    هاي   مؤلفه  از يهاي پرداخت يك  
وسـيله كـارت اعتبـاري،      هسال چه تعدادي پرداخت با چه مبلغي ب       اينكه در طول يك   

ي از رونق اقتـصاد     اهنا انجام شود، نش   )ACH(كارت بدهي، چك و اتاق پاياپاي خودكار        
 است  3برهاي الكترونيكي، منبع  هاي كاغذي بيش از پرداخت    دوم، پرداخت . بازار است 

بنابراين، تغييري در سيستم پرداخت كه سبب انتقال        . 4بسيار باالست و هزينه اين منابع     
ـ  هاي الكترونيك شود، مي   كاغذي به پرداخت   هاياز پرداخت  طـور بـالقوه سـبب      هتواند ب

ه كـردن   و سـوم، آگـا    . جويي هزينه منابع و بنابراين افزايش كارايي اقتصادي شود        صرفه
  .كنندگانهاي سيستم پرداخت بر رفتار مصرفاستيگزاران از اثرات بالقوه سسياست

                                                 
1 Anguelov et al. (2004) 
2 point of sale 
3 resource intensive 
4
 Klee (2006) 
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-هاي الكترونيكي در كشور، علي    هاي فني عرضه پرداخت   ها و زيرساخت  توسعه شبكه 

 مطلـوب خـود     وضـعيت هاي اخير، هنوز فاصله زيادي تا       رغم رشد قابل توجه در سال     
 هزار پايانه فروش    70ميليون كارت بانكي و     5/13ز  تاكنون از طرف عرضه، بيش ا     . دارد

)POS(      هـاي   اما در طرف تقاضا، در طـي سـال        . 1شده است  در سطح كشور عرضه)84-
ها در مركز شتاب به ثبـت رسـيده          ميليون تراكنش بر روي اين دستگاه      2 كمتر از    )1382
 1384 در سال    هاي فروش هاي بين بانكي پايانه   همچنين ميانگين روزانه تراكنش   . 2است

مشاهده اين آمـار نااميدكننـده ضـرورت        .   هزار تراكنش در روز بوده است      5كمتر از   
اين تحقيق نيز بر اساس     . دهدروشني نشان مي  هبررسي عوامل مؤثر بر طرف تقاضا را ب       

 را از   POSهاي  ثيرگذار بر استفاده از دستگاه    أبور، كوشيده است تا عوامل ت     زضرورت م 
  .  شناسايي كند) طرف تقاضا(گان كنندمنظر مصرف

در ابتدا مرور مختصري بر وضعيت موجود و مطالعات انجام شده در اين زمينـه در                
ايران و ساير كشورها داشته و سپس به بررسي اطالعات گـردآوري شـده از تكميـل                 

هاي اقتصادسنجي پرداختـه شـده      دست آمده از برآورد مدل    هها و نتايج ب   نامهپرسش
ثيرگذار أ اين مطالعه تنها عوامل ت     ،اين است كه   اي كه بايد بدان اشاره شود     نكته .است

 مسلماً عوامل طرف عرضه نيز بـه انتقـال        . ددهميقرار  بررسي  مورد  طرف تقاضا را    از  
تسريع  الكترونيكي   هايسمت پرداخت هاي كاغذي به  از پرداخت پرداخت كشور   سيستم  

  .بخشدمي
  

  بررسي مطالعات پيشين مروري بر ادبيات موضوع؛ - 1
  ساير كشورها   درمروري بر مطالعات و وضعيت موجود -1-1

 در سيستم پرداخت اياالت متحده در طـي         ، به بررسي تغييرات رخ داده     3)2006 (كلي
-هاي اين كشور مي    استفاده از ابزارهاي پرداخت در ميان خانواده       ي در زمينه  ،اخير يدهه

هاي بدهي  هاي اعتباري، كارت  وسيله كارت ه ب -ونيكيهاي الكتر سهم پرداخت . پردازد

                                                 
   )1385. (ا.ا. بانك مركزي ج، اداره نظام هاي پرداخت 4
  ).1384سال (هاي پرداخت ي نظامدر زمينه. ا.ا.كرد و دستاوردهاي بانك مركزي جگزارش عمل 5

  
3 Klee (2006) 



                       427                              كنندگان     از منظر مصرفPOSهاي بررسي عوامل تأثيرگذار بر استفاده از دستگاه

 

 

 50بـه بـيش از       1995 درصد در سال     25 در اياالت متحده از      -هاي مستقيم و پرداخت 
اين مطالعه كوشيده است اين تغييـر كلـي را از           .  رشدكرده است  2002درصد در سال    

 انجـام   SCF1هاي  تحقيقات قبلي كه با استفاده از داده        . منظر رفتار افراد توضيح دهد    
داري بـه درآمـد،     ابزار پرداخت به شكل معنـي     دهد كه استفاده از      نشان مي  ،شده است 

 نتايج قبلي را در سه مسير توسعه   ،اين مقاله . 2سن و مشخصات دموگرافيك مرتبط است     
اي در سيـستم  اول، اين نتايج را در طي زمـاني كـه تغييـر قابـل مالحظـه       . بخشدمي

استفاده از ابزارهاي   دوم، همبستگي بين    . دهد، نشان مي  1995-2001 ،پرداخت رخ داده  
كند كه بينشي نسبت به مكمل يا جانشين بودن ابزارهـاي           پرداخت مختلف را تشريح مي    

 3در نهايـت، افـزايش چنـدخانگي      . كنـد مختلف پرداخت در سيستم پرداخت فراهم مي      
دهد كه استفاده   لعه نيز نشان مي   اين مطا . دهدابزارهاي پرداخت را نيز مورد بحث قرار مي       

هـا اكيـداً بـه درآمـد، سـن و مشخـصات             و داشتن ابزارهاي پرداخت توسـط خـانواده       
داري كه در سطوح استفاده و      هاي معني عليرغم افزايش . شان بستگي دارد  دموگرافيك

اي كـه اسـتفاده و      دهـد، مشخـصات خـانوادگي     نگهداري ابزارهاي پرداخت رخ مـي     
-به. كند عموماً در طي زمان مشابه هستند      بيني مي ار پرداخت را پيش   نگهداري هر ابز  

دهد كه استفاده و نگهداري ابـزار پرداخـت         عبارتي ديگر، اين مقاله در آغاز نشان مي       
دهـد كـه ايـن      كننده مرتبط است و نشان مـي      داري به مشخصات مصرف   طور معني به

شـواهدي مبنـي بـر      هم كـردن    با فرا آن همچنين   . نتايج در طي زمان سازگار هستند     
 فاكتورهـاي   درباره، بينشي   )چند خانگي (افزايش نگهداري همزمان چند ابزار پرداخت       

هـاي  در مجموع، خانواده  . كنده مي يها ارا  چندخانگي توسط خانواده   يپيش بيني كننده  
تر، پر درآمدتر و داراي تحصيالت بهتر شانس بيشتري براي استفاده از ابزارهاي             جوان

  . داخت الكترونيك و داشتن بيش از يك ابزار پرداخت دارندپر
كنندگان در زمان پرداخت و تقاضـاي        انتخاب مصرف  4)2006 (بورزكوسكي و كيسر  

، يك مدل تقاضاي    در اين مطالعه  . اندپرداخت را مورد بررسي و برآورد قرار داده       ابزارهاي  

                                                 
1 survey of consumer finances (SCF) (2006) 
2 Klee (2006) 
3
 multihoming 

4 Borzekowski and Kiser (2006) 
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هاي بدهي، پـول نقـد،      رتگردد كه كا   برآورد مي  1انتخاب گسسته مبتني بر مشخصات    
هاي بازار  بر اساس نتايج اين مطالعه، سهم     . شودهاي اعتباري را شامل مي    چك و كارت  

كند ولي بـا درآمـد      طور سيستماتيك همراه با سن، تحصيالت و جنسيت تغيير مي         به
دهد همراه با درآمد، رقابت ابزارهاي پرداخـت بيـشتر          رابطه كمتري دارد كه نشان مي     

  .شودمي
 كنندگان از كارت بدهي را در اياالت      استفاده مصرف  2)2006 ( و احمد  كيسر،  بورزكوسكي

عنـوان  هاي بدهي بـه براساس نتايج اين مطالعه، كارت    . دهندمتحده مورد بررسي قرار مي    
هاي بدهي  استفاده از كارت  احتمال  . هستند براي پول نقد و چك       يگزين اوليه يك جاي 

يابد و نرخ استفاده زنان     ه و با افزايش تحصيالت افزايش مي      با افزايش سن كاهش يافت    
هاي بدهي بيـان    ترين دليل استفاده از كارت    عنوان مهم هسهولت ب . از مردان باالتر است   

دهندگان سالخورده كمتـر و بـراي   فراواني استفاده از كارت بدهي در ميان پاسخ . شودمي
  .خانوارهاي داراي فرزند بيشتر است

كننـد،  دگان هر سال براي خريد كاالها و خدمات مبالغي را پرداخت مي           كننمصرف
هاياشي . شودولي در ميان خانوارها و كاالها، روش مشابهي براي پرداخت انتخاب نمي           

ثيرگذار بر انتخاب روش پرداخت را مـورد بررسـي          أاي عوامل ت   در مطالعه  3)2003 (كليو  
ه عوامل مختلفي از جمله وضعيت مـالي يـا          دهد ك اين مطالعه نشان مي   . دهندقرار مي 

و منطقه سرشـماري بـر      ) سن، تحصيالت و جنسيت   (درآمد خانوار، مشخصات فردي     
همچنـين مشخـصات    . ثيرگـذار هـستند   أ ت )POS(استفاده از كارت در نقطه فـروش        

دار، سـلف سـرويس و ارزش        شـامل حـضور صـندوق      )POS(تراكنش در نقطه فروش     
. هـستند ثيرگذار  أ از ديگر عوامل ت    )POS(ن يا فروشگاه نصب     تراكنش توام با نوع مكا    

هاي جديد  پذيري افراد با تكنولوژي    مربوط به اثر تطبيق    ، اصلي اين مطالعه نيز    ينتيجه
هـاي  دهد كه افرادي كه از تكنولـوژي      نتايج نشان مي  . بر انتخاب شيوه پرداخت است    

با احتمال بيـشتري نيـز از اشـكال         كنند  جديد مانند اينترنت يا كامپيوتر استفاده مي      
  . استفاده خواهند كرد)POS(الكترونيكي پرداخت مانند كارت بدهي در نقطه فروش 

                                                 
1
 a characteristics-based discrete-choice demand model 

2 Borzekowski, Kiser and Ahmed (2006) 
3 Hayashi and klee (2003) 
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هاي ملي آمريكا را    هاي دو منبع پيمايش داده     داده 1)2004 (آنگولو، هيلگرت و هوگرات   
ـ    كنندگان از تكنولوژي   زمينه استفاده مصرف   در در ويـژه   ههاي بانكداري الكترونيكي ب

 هاي اين عوامل و ويژگي    يكننده و رابطه  مشخصات و مشاهدات جمعيتي مصرف    ارتباط با   
اين مطالعه با تركيب    . كنندو خدمات منتخب بانكداري الكترونيكي بررسي مي      محصوالت  

هـاي بانكـداري    كنندگان از تكنولوژي  ها تغييرات رخ داده در استفاده مصرف      اين داده 
هاي بين سال . دهد مورد بررسي قرار مي    2003 تا   1995هاي  لالكترونيكي را در طي سا    

 درصـد در    42هاي كارت بدهي در اياالت متحده حـدود          تعداد تراكنش  2002 و   1995
هاي كارت بدهي در نقطه فـروش       تعداد تراكنش  ،2003در سال   . سال رشد كرده است   

)POS( است2002 درصد باالتر از سال 21 ميليون در ماه رسيده كه 495 به .  
 و كارت بدهي در آمريكا را مورد ATM صنعت 2)2003 (هاياشي، سوليوان و وينر

هاي فروش با نرخ رشد بدهي در پايانههاي استفاده از كارت. دهندبررسي قرار مي
ترين رشد را در ميان انواع مختلف  سريع2002 تا 1995 درصد از سال 32ساليانه 

 خردهاي غيرنقدي  درصد همه پرداخت12 حدود 2002در سال . پرداخت داشته است
در طي . توسط كارت بدهي انجام شده است كه در طي پنج سال پنج برابر شده است

 درصد 36 درصد و آفالين 29هاي بدهي آنالين ها رشد ساليانه تعداد كارتاين سال
  . 3بوده است
ي بدهي را از هاهاي الكترونيك از جمله كارتگير پرداخت رشد چشم)1(جدول 

هاي ارايه شده، تعداد بر مبناي داده. دهد در آمريكا نشان مي2003 تا 2000سال 
 درصد رشد 5/23گرفته با كارت بدهي در آمريكا با نرخ ساليانه هاي صورتتراكنش

ارزش متوسط هر . استها نيز رشدي مشابه داشته همچنين ارزش تراكنش. كرده است
هاي بدهي در گر استفاده بيشتر افراد از كارتكه نشانتراكنش كاهش يافته است 

  .تر استهاي جزييپرداخت
  

  

                                                 
1 Anguelov, Hilgert and Hogarth (2004) 
2 Hayashi and Sullivan and Weiner (2003) 
3 Gerdes and Walton (2002) 
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   در آمريكا 2003 و 2000هاي غيرنقدي در سال  تعداد پرداخت:1جدول
  )بر حسب ميليارد(                                                                                           

  نرخ رشد ساليانه مركب  2003سال   2000سال   

  3,8  81,2  72,5  هاي غيرپوليپرداخت
  -4,3  36,7  41,9  چك

  6,7  19  15,6  كارت اعتباري
اتاق پاياپاي خودكار 

(ACH)  
6,2  9,1  13,4  

  24,9  10,3  5,3  كارت بدهي آفالين
  21  5,3  3  كارت بدهي آنالين

 Federal Reserve Payment Study 2004: منبع        

  
  :همچنين ميزان معامال ت و ميانگين ارزش هر تراكنش در جدول زير آمده است

  
   در آمريكا2003 و 2000ها و ميانگين ارزش هر تراكنش در سال  ارزش تراكنش:2جدول

  نرخ رشد ساليانه مركب  2003سال   2000سال   

        )تريليون دالر(ها ارزش تراكنش
  21,9  0,6  0,3  كارت بدهي آفالين
  26,7  0,4  0,2  كارت بدهي آنالين

        )دالر(متوسط ارزش هر تراكنش 
  -1,3  40  42  كارت بدهي آفالين
  -5,9  38  46  كارت بدهي آنالين

 Federal Reserve Payment Study 2004: منبع        

 
ها ATM تعداد   1999 تا   1991هاي  دهد كه بين سال    نشان مي  1)2003 (بررسي كلمبا 

 افزايش داشته اسـت  4/98 و   4/18ترتيب با نرخ متوسط ساليانه      يتاليا به ها در ا  POSو  
  .كه بيشتر از ساير كشورهاي منطقه اروپا است

  
  

                                                 
1 Columba (2003) 
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   مروري بر مطالعات و وضعيت موجود در ايران-1-2
 از ، به بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك ايـران    1)1384 (الهياري فرد 

در اين مطالعه، به بررسي مشاهدات آمـاري نمونـه          . پردازد مي عد تقاضاي خدمات بانكي   ب
نتايج اين بررسـي از مقايـسه       . شودها پرداخته مي  انتخابي مشتريان در سطح شعب بانك     

دست آمـده   ههمبستگي بين هر يك از عوامل با شاخص مورد نظر بانكداري الكترونيك ب            
پذيرنـده كـارت بـانكي از طريـق         هاي  هنتايج مربوط به خريد مشتريان از فروشگا       .است

ها توسـط كـارت     بين سن مشتريان و خريد از فروشگاه      :  بدين ترتيب است   POSدستگاه  
-ل، بـه  هر چه سن مشتريان بيشتر شود، مشتريان در درجه او         . رابطه معكوس وجود دارد   

دليل عدم اطمينـان، تمايـل بـه پرداخـت          دليل عدم آشنايي و مهارت و در درجه دوم به         
  .     كارت ندارندتوسط 

 هزار 68 حدود 1384 تا پايان سال،2ه شده توسط بانك مركزييبر طبق آمار ارا
 40شده بيش از  هاي نصبPOSشده كه از مجموع  در سراسر كشور نصبPOSدستگاه 

 20( هزار دستگاه توسط بانك سامان 14توسط بانك پارسيان، %) 58(هزار دستگاه 
 9توسط بانك كشاورزي و تنها كمتر از )  درصد13(ار دستگاه  هز9و از باقيمانده ) درصد

تعداد كارت صادره توسط شبكه بانكي .  نصب شده استها بانكدرصد توسط ساير 
 كارت به يبنابراين سرانه. استكارت  ميليون فقره 5/13، بيش از 1384كشور تا پايان 

 نفر به ازاي هر 992ي  فقره كارت و سرانه جمعيت198 بيش از POSازاي هر دستگاه 
 نفر به ازاي هر 100 استاندارد جهاني سرانه جمعيتي، ،اين در حالي است كه. دستگاه است

 كارت 893/0يافته، به ازاي هر نفر همچنين در كشورهاي توسعه. است POSدستگاه 
 ،الزم به ذكر است كه.  كارت مختلف وجود دارد527/5اعتباري و  كارت 434/2برداشت، 

و تجهيزات پرداخت الكترونيك نيز در سطح كشور بسيار  ع جغرافيايي ابزارهاتوزي
 POSهايدستگاهها و  درصد كارت47 و  37ترتيب بيش از  به شكلي كه بهاستمتمركز 

ي بزرگ و مناطقي ها نابزرگتري نيز تنها در مراكز استهاي  در سطح استان تهران و به نسبت
هاي صادره ميان افراد رسد توزيع كارتنظر ميمچنين، به ه. كيش توزيع شده است:مانند

                                                 
  )1384(ي فرد   الهيار1

  )1385(هاي پرداخت نظاماداره . ا.ا.بانك مركزي ج2 
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هاي از بانك(اي است كه تعداد زيادي از افراد داراي بيش از يك كارت بانكي گونهنيز به
  .هستند) هاي مختلف يك بانكمختلف و گاهي از حساب

 شود، تعداد كارت صادره وگونه كه از جدول و نمودارهاي صفحه بعد مشخص ميهمان
ترتيب  به1384 تا پايان 1383شده توسط شبكه بانكي كشور از اسفند  نصبPOSتعداد 

گير اميدواركننده است اما هر چند اين رشد چشم. داشته است درصد رشد 276 و 78
 خدمات مطلوب پرداخت الكترونيك راه درازي را در يشبكه بانكي كشور براي ارايه

نيز ) نه لزوماً تعداد كارت(د افراد داراي كارت بانكي با اينكه در مجموع تعدا. پيش دارد
به جز ( به تعداد كارت، هم براي هر بانك مشخص POSبسيار كم است، نسبت تعداد 

. استو هم براي مجموع سيستم بانكي ارقامي بسيار ناچيز ) هاي پارسيان و سامانبانك
ها، روياين تفاوت. ستي مختلف بسيار متفاوت اها بانكها در ميان ا اين نسبتام-

هاي كشور نسبت به تمركز بر بانكداري الكترونيكي، اشاعه كردهاي متفاوت بانك
 ارايه خدمات به مشتريان بانك يهاي الكترونيك، كسب سهم بازار و نحوهپرداخت

  . دهدگذاران و همچنين دارندگان كارت را نشان ميويژه سپردههب
  

 توسط شبكه بانكي كشور در (POS)هاي فروش هاي بانكي و پايانه روند رشد تعداد كارت:3جدول
  1384سال 

  روند صدور ابزارها و نصب تجهيزات پرداخت الكترونيك

  خودپردازها  هاكارت بانك  مقطع زماني
هاي انتقال وجه پايانه
  )مراكز خريد(

هاي انتقال وجه پايانه
  )شعب(

  7,522  18,237  2,864  7,579,757  1383پايان سال 

  9,704  37,991  3,663  10,095,365  1384شهريور 

  11,268  68,532  4,458  13,511,529  1384پايان سال 

رشد شش ماهه 
  دوم

33,8%  
21,7%  80,4%  16,1%  

  %50  %276  %56  %78  رشد ساالنه
  Federal Reserve Payment Study 2004: منبع   

  
  1383-84در كشور  POS روند نصب: 2نمودار-84روند صدور كارت توسط شبكه بانكي كشور : 1نمودار
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 بيش از) 47000 (1384هاي نصب شده تا آذر ماه POSبر طبق آمار موجود از ميان 
 تغييرات ،رسدنظر نمي كه به1غيرفعال بوده است)  درصد60حدود  (، دستگاه28000

شده  آمار اعالمهمچنين براساس. محسوسي در اين زمينه تا امروز اتفاق افتاده باشد
 روزانه POSهاي هاي انجام شده روي دستگاهاز سوي بانك مركزي، ميانگين تراكنش

گر آن است كه از ظرفيت موجود در در مجموع اين نكات نشان. زير يك تراكنش است
 نيز بسيار كمتر از حد POSهاي سيستم پرداخت الكترونيك در بخش دستگاه

هايي نتوانسته گذاريل اين است كه چرا چنين سرمايهسؤا. شودموردنظر استفاده مي
انتظار را به بار آورد؟ چه عواملي موجب افزايش احتمال استفاده از  است نتايج مورد

  هاي فروش خواهد شد؟كارت براي پرداخت در پايانه
شود، الزم است به وظايف اگر قرار باشد از بعد كالن به مسايل فوق پرداخته 

ويژه بانك مركزي و وزارت بازرگاني در مورد بانكداري الكترونيكي كه هبربط مراجع ذي
برنامه جامع توسعه تجارت براساس . يكي از الزامات تجارت الكترونيكي اشاره گردد

 وزارت بازرگاني در ريزي و امور اقتصاديمعاونت برنامهكه توسط  2الكترونيكي كشور
ي مختلف موظف به انجام تكاليف ها ناسازمها و  وزارت،ارايه شده است 1384خرداد 

مركزي مكلف است با همكاري وزارت  بانك ،10ماده  اند كه بر اساس گرديدهمشخصي
شدن چرخه منظور كاملالكترونيكي به بازرگاني نسبت به تدوين و اجراي نظام پرداخت

اه پايان اسفند م  حداكثر تاتجارت الكترونيكي و توسعه بانكداري الكترونيكي
وزارت بازرگاني مكلف است با ، 12 ماده همچنين بر اساس  .دام كند اق1384سال

عمومي نسبت به  منظور افزايش سطح آگاهيربط، بههاي اجرايي ذيهمكاري دستگاه
 هاي آموزشي كاربردي مناسب، بهمباحث مختلف تجارت الكترونيكي از طريق برنامه

هاي گروهي، توسعه  طريق رسانهاشتراك گذاشتن تجربيات موفق، آموزش از
ها و خدمات فرهنگي و تشويق و تسهيل براي توليد فراورده تسهيالت آموزشي و

ملي براي خانوارها اقدام كند، شروع  هاي استاني ووارهها و جشنبرگزاري مسابقه
  .است 1384  از شهريورماه سال،هاي ياد شدهبرنامه

                                                 
  عصر ارتباط 1
  )1384(وزارت بازرگاني 2
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ي، قانوني و قضايي نيز مراجعي تعيين هاي نهادهمچنين براي ايجاد زيرساخت
وزارت ارتباطات و فناوري ريزي،  مجلس، سازمان مديريت و برنامه،شده است كه

وزارت  پنج ماده. هستند آنها ي، قوه قضاييه و وزارت دادگستري از جملهاطالعات
دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، بانك مركزي و وزارت بازرگاني، نسبت 

تدوين حقوق جزاي ماهوي شامل به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص  به
-تجارت الكترونيكي و جرايم جاسوسي صنعتي، افشاي اسرار، كاله حقوقي در محيط

-اعتباري، بانكداري الكترونيكي، حق مؤلف براي هم ، كارت)اشكال خاص(برداري 

 با جرايم عصر صنعتي و ثرؤم خواني با استانداردهاي حقوق جزا و امكان مبارزه
  .كند اقدام 1385 فراصنعتي حداكثر تا پايان اسفند ماه سال

هاي موجود در سطح كالن شود كه نارساييبا توجه به موارد باال مشخص مي
متوجه مراجع بسياري بوده كه در صورتي كه اين مراجع به تكاليف خود به شكل 

طبيعتاً نقش بانك . زمينه خواهيم بود شاهد تحوالت زيادي در اين ،كنندمطلوبي عمل 
اين . تر از ديگر مراجع استعنوان مرجع اصلي بانكداري كشور بسيار پررنگهمركزي ب
ها و راهكارهاي مطلوب براي هاي مناسب، ارايه برنامهتواند با تدوين سياستبانك مي
نكداري سرعت گسترش باثر بهؤ درون سيستم بانكي و نظارت و كنترل مآنهااجراي 

بانك مركزي   پرداختهاياداره نظام .ويژه پرداخت الكترونيك بيفزايدهالكترونيك ب
 بر 1384هاي پرداخت كشور در سال نظامدر ادامه پيشبرد طرح جامع تحول در 

 الكترونيك در سطح خرده فروشي، ارتقاي كيفي هايمحورهاي اساسي توسعه پرداخت
سازي مقررات و استانداردها و نظارت بر عملكرد خدمات بانكداري الكترونيك، شفاف

شبكه پرداخت كشور تمركز نمود تا با توجه به رشد كمي قابل توجه ابزارها و 
تجهيزات پرداخت الكترونيك، تعمق اثربخشي اقدامات انجام گرفته در امور اقتصادي 

. ر قرار گيردبانكداري و پول الكترونيك در جامعه مد نظكشور و نهايتاً گسترش فرهنگ 
- مركزي، مقرر است اتصال سيستم هاي زيرساخت به سيستمبندي بانكبراساس زمان

 تحقق يافته و براي اولين بار شبكه بانكي در بستري 1385رسان در سال هاي خدمت
   .1كامالً الكترونيك به انجام تراكنش بپردازد

                                                 
  ).1384سال (هاي پرداخت  نظاميدر زمينه. ا.ا.كرد و دستاوردهاي بانك مركزي جگزارش عمل 1
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  روش تحقيق- 2
   هدف تحقيق -2-1

- باال، شبكه بانكي كشور براي رفع اين مشكالت و دستبا توجه به نكات ذكرشده در

 كه همان حداكثر نمودن سود POSهاي يابي به هدف نهايي خود در زمينه دستگاه
 -2كنندگان  مصرف-1: هاي دو قشر عمده توجه كندها و خواستهبايد به ويژگي است،

  .POSپذيرندگان 
 هر دو خواستار كيفيت و ؛مثالً –هاي اين دو قشر مشابه استهر چند گاهي خواسته

. استها نيز متفاوت  اما در بسياري از زمينه-ها هستنددهي بهتر اين دستگاهسرويس
 نياز به مطالعات آنهاكارهاي مناسب در ارتباط با  و ارايه راهآنهابنابراين بررسي رفتار 

 ثيرگذار برأسي عوامل ت تنها به برر، حاضريبا توجه به اين نكته، در مطالعه. متمايزي دارد
  كنندگان پرداخته شده و بررسي پذيرندگان توسط مصرفPOSاستفاده از دستگاه  

POS كنندگان نسبت به پذيرندگانتقدم بررسي مصرف. به زمان آتي موكول گرديده است، 
-ها و رفتار مصرفجهت است كه در ابتدا بايد مشخص شود كه با توجه به ويژگيبدين

تر است و سپس نسبت به هايي مطلوب و فروشگاهها نا در چه مكPOSصب كنندگان، ن
هاي ها و ويژگيواضح است كه بررسي خواسته.  اقدامگرددPOSبازاريابي و نصب 

  .كندپذيرندگان بعد از شناخت كافي نسبت به اين نكات، اهميت پيدا مي
شخص انجام نشده اي در ايران در اين زمينه ماز آنجايي كه تاكنون هيچ مطالعه

 تحقيق ي، ادارهنيستاست و بنابراين هيچ آمار و اطالعاتي نيز در اين زمينه موجود 
آوري اطالعات  اقدام به جمعاينامه پرسشيبا تهيه 1384در سال توسعه بانك سامان و 

صورت ها بهنامهبراي تكميل اين پرسش.  انجام اين تحقيق نمودموردنياز براي
ويژه شعب مختلف بانك سامان و ه بها بانكت مشتريان شعب ايحضوري نظر
هاي پارسيان، ملي، كارآفرين و كشاورزي در نقاط مختلف شهر تهران همچنين بانك

 در ها بانك مشتري حقيقي 400نمونه آماري اين تحقيق در حدود . آوري گرديدجمع
ور كامل تكميل شده بود طهاي كه بنامه پرسش352 تنها تعداد ، كهاستسطح شهر تهران 

براساس پاسخ هاي ارايه . ها كنار گذاشته شدمورد بررسي قرار گرفت و ساير پرسشنامه
كنندگان در هاي مصرفها و خواستهها، تعدادي از ويژگينامهشده در اين پرسش
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 سال الزم به ذكر است از آنجايي كه در.  شناسايي گرديدPOSهاي ارتباط با دستگاه
نك هاي كشور مجاز به دريافت كارمزد از دارنده كارت در هنگام استفاده از  با1384

 مورد سؤال قرار ، حساسيت افراد نسبت به ميزان كارمزد، نبوده اندPOSدستگاه 
 در نظر گرفته نشده POSنگرفته و بنابراين به عنوان عاملي تأثيرگذار بر استفاده از 

ثيرگذاري هر يك از اين عوامل بر أيزان تجهت و متر سپس براي بررسي دقيق .1است
توسط ) وسيله كارت بانكيهب( براي پرداخت وجوه POSهاي احتمال انتخاب دستگاه

  . كنندگان از مدل انتخاب الجيت استفاده گرديدمصرف
  
   هاي مورد استفاده داده-2-2

 تحليل ها مورد تجزيه ونامهدست آمده از پرسشهدر اين قسمت، ابتدا اطالعات ب
دست آمده از ههاي الجيت و نتايج بقرار گرفته و سپس انتخاب مدل تجربي، مدل

  .گرددها بررسي ميبرآورد اين مدل
   هانامهتحليل محتوي پرسش -2-2-1

اطالعات ارايه شده . آورده شده است )4 (هاي كلي نمونه آماري در جدولويژگي
 حاوي -نه مناسبي از جامعه آماري باشد با اين فرض كه نمونه ما نمو-در اين جدول
  :شود اشاره ميآنها كه در ذيل به استنكات جالبي 

 خريد، كارت پول، كارت(گونه كارت بانكي چ هي، درصد از مشتريان نمونه هنوز30 -1
  .انددريافت نكرده) كارت هديه و كارت اعتباري

 درصد دارندگان 46كه تنها  استفاده كرده اند POS درصد افراد تاكنون از 32تنها  -2
 . گيردكارت را در بر مي

پذيري هستند كه پتانسيل تطبيق) سال18-34(دهندگان بيشتر از قشر جوان پاسخ -3
 ابزارهاي پرداخت ؛هاي جديد سيستم بانكي از جملهبراي تكنولوژيبيشتري 

هايي مانند  با تكنولوژيآنهاهمچنين آشنايي بيشتر .  دارندPOS ،الكترونيكي مانند

                                                 
١
 و بانـك پذيرنـده كـارت        بـه مركـز شـتاب     ) صـاحب حـساب   (كارمزد بين بانكي از طرف بانك صادركننده كارت          

  .شودپرداخت مي
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 POS پذيرش و استفاده از كارت بانكي و فراگردتواند كامپيوتر، اينترنت و ماهواره مي
 . ها را تسريع كند

 آگاهي POS كاركرد سيستم شتاب در ارتباط با ي نحوهي درصد از افراد درباره40 -4
 بانكي هر توان با كارتدانند كه مي درصد افراد مي60عبارتي ديگر، تنها به. ندارند

 هر بانك ديگر متصل به POSوسيله دستگاه هبانك متصل به سيستم شتاب، ب
تواند ود ميخآگاهي نسبت به اين موضوع . سيستم شتاب مبلغ خريد را پرداخت كرد

هاي مختلف موجود در بازار با استفاده از POSانگيزه بااليي در افراد براي استفاده 
 هاي POS كه در اين صورت بانكي كه ، كندي مختلف ايجادها بانكهاي كارت

كارمزدهاي بين بانكي بيشتر و بهتري داشته باشد سود باالتري از طريق كسب 
نيز مورد تاييد قرار شوندگان اين نكته از طرف پرسش. حاصل خويش خواهد كرد

رساني را در استفاده از ثير تبليغات و اطالعأ درصد افراد، ت70حدود . گرفته است
رساني در  كه اهميت تبليغات و اطالع،دانند مي»زياد«هاي يك بانك، POSت و كار

 .گرددتر مياين بخش نمايان

 درصد افراد نمونه، تحصيالت دانشگاهي دارند كه طبيعتاً با اجراي 74حدود  -5
 بيشتري توان با سرعتي بازاريابي و نصب ميويژه در زمينههاي مناسب بهسياست

 . قرار دادPOSسبت به اقشار كم سواد در گروه كاربران اين قشر را ن

همچنين سهم . دارند)  هزار تومان300( درصد افراد، درآمد باالي متوسط 5 -6
از افراد بيشتر خريدهاي خود را از مناطق شمال تهران انجام )  درصد35(باالتري 

ي استفاده از تواند عوامل مهمي در جذب افراد برادهند كه اين دو فاكتور ميمي
POSگردد . 

 موجود را  POSهاي درصد افراد ميزان سهولت كار كردن با دستگاه28تنها  -7
-مي» زياد«را  درصد افراد تأثير آن52اين درحالي است كه، . كنندارزيابي مي» خوب«

 عامل مهمي در POSهاي رسد كه، سهولت كار با دستگاهنظر ميبنابراين به. دانند
ميزان سهولت كاركردن با از طرف ديگر، با توجه به.  باشدآنهاستفاده از گرايش به ا

دليل عدم آگاهي از رسد، سهم زيادي از افراد بهنظر مي موجود، به POSهايدستگاه
ها را ، سهولت كاركردن با اين دستگاهآنها و يا عدم استفاده از آنهانحوه استفاده از 

كنندگان نسبت به بنابراين افزايش آگاهي مصرف. اندارزيابي نموده» كم«يا » متوسط«
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حدود زيادي به بهبود تواند تا موجود، مي POSهايچگونگي كار كردن با دستگاه
 . ها كمك كندارزيابي كاربران و افزايش تمايل آنان به استفاده از اين دستگاه

از  باالتري  در سطحآنها موجود نسبت به كميت POSهاي افزايش كيفيت دستگاه -8
دهي  سرويس درصد افراد50همچنين . دهندگان قرار دارد درصد پاسخ70ترجيحات 

رسي بيشتر هاي موجود را نسبت به سه فاكتور مهم ديگر يعني دستبهتر دستگاه
رساني بيشتر،  و تبليغات و اطالعآنها، سهولت بيشتر كار با POSهاي به دستگاه

-ي همكنند كه اين دو نتيجه به نوعي تأييدكنندهميداراي اهميت باالتري ارزيابي 

 .ديگر هستند

 را در ميان POSهاي از افراد، كيفيت و گستردگي دستگاه)  درصد34(نسبت باالتري  -9
كارت ي دهندهچهار فاكتور پيشنهاد شده، مهمترين فاكتور براي انتخاب بانك سرويس

 اعطايي به صد از افراد نرخ سود در31براساس اين نظرخواهي، . دانندبانكي مي
 درصد از افراد، تسهيالت و امتيازات جانبي به كاربران فعال 24ي كارت، سپرده
 .دانندتر مي درصد از افراد شهرت و اعتبار بانك را مهم11ها و تنها، كارت

دهنده، داراي مشاغل آزاد بوده يا در بخش خصوصي  درصد افراد پاسخ60باالتر از  -10
دانشجويان كه كاركنان دولت، بازنشستگان و البته با توجه به اين. كنندليت ميفعا

دريافت حقوق و دستمزد، حقوق و مزاياي بازنشستگي و دريافت وام : به داليلي اعم از
-ها پاسخ هستند و اين بانكهاي دولتي ملزم به داشتن حساب در يكي از بانك

بنابراين، شايد . رسدنظر ميفاق طبيعي بهدهندگان كمتري در نمونه دارند، اين ات
هاي دولتي و خصوصي نيز بتواند به تفكيك مشاغل در ميان مشتريان بانك

 . كمك زيادي كندPOSها براي گسترش استفاده از شناسايي گروه هدف اين بانك
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  هاي نمونه آماريويژگي :4جدول 
   درصد32  بلي   درصد46  بلي   درصد70  بلي

  دريافت كارت
   درصد30  خير

 posنسبت كاربران 
   درصد54  خير  ان كارتبه دارندگ

نسبت كاربران 
posدرصد68  خير   به كل نمونه   

  سن

  65باالي   34-65  18-34

   درصد1   درصد30   درصد69

   درصد60  بلي   درصد73  مرد
ترجيح افراد بر كيفيت 

  هادستگاه
   درصد70

  جنسيت
   درصد27  زن

آگاهي نسبت به 
كاركرد سيستم 

   درصد40  خير posشتاب در مورد 
-ترجيح افراد بر كميت دستگاه

  ها
   درصد30

  ميزان درآمد  ميزان تحصيالت

   به باال600  300-600  150-300  150زير   باالي ليسانس  تا ليسانس  تا دبيرستان

   درصد24   درصد28   درصد37   درصد11   درصد24   درصد50   درصد26

  اشتغال وضعيت

  ساير  دارخانه  دانشجو  بازنشسته  خصوصي  تيدول  شغل آزاد

   درصد5   درصد4   درصد8   درصد5   درصد26  درصد12   درصد40

  منطقه خريد

  جنوب  شرق  غرب  مركز  شمال تهران

   درصد7   درصد11   درصد27   درصد20   درصد35

  مبلغ خريد

  ان به باال ميليون توم1  ميليون1 هزار تا 100   هزار تومان100 تا 10   هزار تومان10زير 

   درصد7   درصد35   درصد52   درصد6

   درصد7  كم   درصد22  كم   درصد4  كم

   درصد41  تاحدودي   درصد50  متوسط   درصد27  تاحدودي
تأثيرگذاري 
تبليغات و 

   درصد69  زياد  رسانياطالع

ميزان 
سهولت كار 

   درصد28  خوب posبا 

تأثير 
سهولت كار 

   درصد52  زياد posبا 

  دهندهعلت انتخاب بانك سرويس  ورهاي مختلفاهميت فاكت

   درصد31  نرخ سود اعطايي به سپرده كارت   درصد29  هارسي بيشتر به دستگاهدست

   درصد11  شهرت و اعتبار بانك   درصد10  هاسهولت بيشتر كار با دستگاه

   درصد34  هاگستردگي و كيفيت دستگاه   درصد50  هاي موجوددهي بهتر دستگاهسرويس

   درصد24  هاتسهيالت و امتيازات جانبي به كاربران فعال كارت   درصد11  رساني بيشترليغات و اطالعتب

  
  براي پرداخت باPOS شواهدي درباره همبستگي انتخاب دستگاه )5(جدول 
بر اساس . كندسن، درآمد، جنسيت، تحصيالت و نوع شغل افراد ارايه ميمتغيرهاي 

 مشاهده POS استفاده از معكوسي ميان سن و يرابطهتوان شده مي دادههايپاسخ
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 150اين رابطه براي سطح تحصيالت، مستقيم بوده ولي براي درآمدهاي باالي . كرد
 در ميان مردان بيشتر بوده و POSاستفاده از . باشدهزار تومان بسيار ضعيف مي

  .همچنين در ميان مشاغل مختلف، متفاوت است
هايي كه از در باال، نتيجه نظرخواهي از افراد در مورد فروشگاهعالوه بر موارد ذكر شده 

از هر فرد خواسته شد تا چهار .  ارجحيت دارد نيز جالب توجه استPOS نصب آنهانظر 
بر طبق نتايج ارايه شده . ها مشخص نمايدفروشگاه برتر خود را نسبت به ساير فروشگاه

هاي پاساژها، مراكز يا مجتمعها، اي، سوپرماركتهاي زنجيره، فروشگاه)6(در جدول
-آژانس. باشندترتيب از بيشترين ميزان ارجحيت برخوردار ميها به و پمپ بنزينفروش

هاي ها در رتبهها و طالفروشيهاي مسافرتي، لوازم خانگي، پوشاك و پارچه فروشي
  .  بعدي قرار دارند

  
 پاسخ POSگروه به سؤال استفاده از دستگاه  تعداد و درصد افرادي كه در هر :5جدول 

  .داده اند) خير(يا منفي ) آري(مثبت 

 سطح تحصيالت )هزار تومان (درآمد )سال (سن 

 باالي ليسانس ليسانس ديپلم 600باالي  300-600 150-300 150زير  65باالي  35-64  18-34 شرح

 آري
88  

)37( 

24  
)23( 

1  
)25( 

4  
)11( 

44  
)36( 

31  
)34( 

29  
)36( 

27  
)29( 

55  
)32( 

29  
)35( 

 خير
152  

)63( 

80  
)77( 

3  
)75( 

32  
)89( 

79  
)64( 

61  
)66( 

52  
)64(  

65  
)71( 

118  
)68( 

54  
)65( 

 83 173 92 81 92 123 36 4 104 240 جمع

  
  5ادامه جدول    



  مقاالت هفدهمين همايش بانكداري اسالميمجموعه                                                                   442

 

 

  
  

ها بر اساس ترجيح افراد براي نصب دستگاه  ميزان ترجيح هر يك از فروشگاه:6جدول 
POS  

ميادين 
  شهرداري

رستوران 
يا اغذيه 
  فروشي

هاي فروشگاه
سوپر   داروخانه  الترمين  صرافي  پمپ بنزين  ايزنجيره

  ماركت
نوع 

  فروشگاه

  تعداد افراد  172  48  39  44  132  193  49  68

سهم از   0,498  0,139  0,113  0,127  0,382  0,559  0,1420  0,197
  كل نمونه

پاساژها مراكز 
هاي يا مجتمع
  فروش

لوازم 
  خانگي

قطعات 
  كامپيوتري

پوشاك و 
  فروشيپارچه

لوازم 
  آرايشي

هاي آژانس
  مسافرتي

هاي تشرك
تعاوني 
  نكاركنا

نوع   طالفروشي
  فروشگاه

  تعداد افراد  68  31  102  10  73  44  95  156

سهم از   0,197  0,089  0,295  0,028  0,211  0,127  0,275  0,452
  كل نمونه

  
   مدل اقتصادسنجي-2-3

-نكاتي كه در قسمت قبل اشاره شد مربوط به اطالعات استخراج شده از پرسش

ثيرگذاري هر عامل أيح اين نكات، روابط ميان عوامل مختلف و تها بود كه در توضنامه
  موجود در كنار ساير عوامل، در نظر گرفتهPOSهاي احتمال استفاده افراد از دستگاهبر 

 داربور و آزمون معنيزثيرگذاري هر كدام از عوامل مأبراي مشاهده جهت و ميزان ت. نشد
ساير عوامل، نياز به برآورد يك مدل  آثاربودن اثر هر عامل با در نظر گرفتن 

دست هدر ذيل به مدل اقتصادسنجي استفاده شده و سپس نتايج ب. دارداقتصادسنجي 
  .گردد اين مدل اشاره ميآمده از برآورد

  

 شغل جنسيت  

 ساير خصوصي دولتي آزاد زن مرد  شرح

 آري
89  

)35( 

25  
)26( 

50  
)35( 

17  
)40( 

33  
)36( 

13  
)17( 

 خير
167  

)65( 

71  
)74( 

92  
)65( 

26  
)60( 

59  
)64( 

62  
)83( 

 75 92 43 142 96 256 جمع
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   مدل تجربي انتخاب ابزار پرداخت-1- 3- 2

گيرد چه ابزار پرداختي    كننده تصميم مي  موقعيتي را در نظر بگيريد كه يك مصرف       
ـ           . را استفاده كند   ثير بگـذارد،   أيك مجموعه عواملي كه ممكن است بر يك تـصميم ت

 است دادهگونه كه در مقدمه اشاره شد، تحقيقات قبلي نشانهمان. مشخصات فردي است
. كه سن، درآمد و مشخصات دموگرافيك با كاربرد ابزارهاي پرداخت در ارتباط هستند            

رسي به ابزارهاي پرداخت مختلف، تمايل بـه        تواند شاخصي براي دست   اين عوامل مي  
- تكنولوژي كاربرد محصوالت جديد، و هزينه تكنولوژي پرداختي مشخص نسبت به ديگر          

هـاي پرداخـت     ديگري از عوامل نيز كه بايد بر انتخاب        يمجموعه .هاي پرداخت باشد  
 امنيت  توان به عنوان مثال مي  به. ثيرگذار باشند، مشخصات خود ابزار پرداخت است      أت

 كارت بانكي، سود اعطايي به سپرده كارت بدهي و تـسهيالت و             يوسيلهه ب ،حمل پول 
 .ها مانند انعام پولي يا بيمـه عمـر اشـاره كـرد            امتيازات جانبي به كاربران فعال كارت     

كننـده اثـر بگـذارد،       سوم از عواملي كه ممكن است بر انتخاب يك مصرف          يمجموعه
ـ        اي مثال مي  بر. است 1هامشخصات تراكنش  وسـيله  هتوان به سهولت انجـام تـراكنش ب

، كيفيت دستگاه و اطمينان از صحت تـراكنش         )POS(پايانه فروش    خوان در دستگاه كارت 
-كند مـصرف   نظرگرفتن اين سه مجموعه از عوامل، مدلي كه فرض مي          با در  .اشاره كرد 

سازد، به شكل ذيـل     كند كه مطلوبيتش را حداكثر      كننده ابزار پرداختي را انتخاب مي     
  :2شودتصريح مي

)1(            δγβ kjiijk GPXV ++= 

jام براي ابزار پرداخت Iمطلوبيت مصرف كننده ijkVكه   اسـت،  k  براي نوع تـراكنش   

iX ،برداري از مشخصات خانوادهjP    رداخـت و  بـرداري از مشخـصات ابـزار پ kG 
كه وزن ايـن   هـستند بردار پارامترهاييδ  و β, γرداري از مشخصات تراكنش است و ب

  .كندكننده مشخص ميعوامل را در تابع مطلوبيت مصرف
 مـورد   3هـاي انتخـاب گسـسته     براي توضيح يك انتخاب يا پيامد گسسته، مـدل        

دنبـال توضـيح يـك پيامـد        ين تحقيق  نيز بـه     كه ا از آنجايي . گيرنداستفاده قرار مي  

                                                 
1
 transactions 

2 Klee (2006) 
3 discrete choice models 
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يكي است،  ) POS در مقابل عدم استفاده از دستگاه        POSاستفاده از دستگاه    (گسسته  
انتخاب يا  . گيرد مورد استفاده قرار مي    1هاي انتخاب گسسته با عنوان مدل الجيت      از مدل 

فاده از  اسـتفاده يـا عـدم اسـت       ( براي پرداخت مبلغ خريد      POSعدم انتخاب دستگاه    
، پس از ارزيابي ذهني مطلوبيت اسـتفاده از ايـن           )عنوان ابزار پرداخت  كارت بانكي به  

)  پول نقد يا چك   (ابزار پرداخت در مقابل مطلوبيت استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت           
كه اين ارزيابي مثبـت باشـد، كـارت         در صورتي . شودكنندگان انجام مي  توسط مصرف 

  . گرددعنوان ابزار پرداخت انتخاب ميه ب)POS( بانكي در پايانه فروش
.  سر و كار داريم2ما در اينجا با يك نوع از متغير گسسته يعني متغيرهاي دوتايي

كه يك متغير دوتايي مقادير صفر يا يك بگيرد بستگي به اين دارد كه كدام يك اين
ير وابسته يك متغير عنوان مثال در تحقيق ما متغبه. از دو حالت ممكن اتفاق بيافتد

  :شوددوتايي است كه به شكل ذيل وارد مدل مي
1yi           تاكنون از كارت بانكي براي پرداختIاگر شخص  -                    =   
  . استفاده كرده است(POS)در پايانه فروش                     

0yi                      .استاگر استفاده نكرده  -                    =  
  

براي توضيح يك متغير وابسته دوتايي استفاده از يك مدل احتمال خطي داراي 
بيني  نداشتن قيدي براي قرار گرفتن مقادير پيشآنهاترين  كه مهماستهايي ضعف

ل ها بايد يك مدل احتمابراي بر طرف شدن اين ضعف. شده در دامنه صفر و يك است
  . كردتدوين

هاي داراي عنوان اشكال تابعي مناسبي براي مدلهاي الجيت و پروبيت بهمدل
همچنين هر دو مدل داراي يك تعبير . زاي دوتايي مطرح هستندمتغيرهاي درون

 را با yما يك متغير . استتوجه و اغلب از نظر تحليلي راحت رفتاري هستند كه جالب 
  .نيمكمقادير صفر و يك مشاهده مي

  :كنيمرا به شكل زير تعريف مي y∗) مشاهده نشده (3متغير پنهاني

                                                 
1 logit 
2 binary variables 
3 latent variable 
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)2(       iii Xy εβ +=*  
كنيم  را مشاهده ميyكنيم ولي را مشاهده نمي) كنندهارزيابي ذهني مصرف (y∗ما 

  :گيردكه بر طبق قاعده زير مقادير صفر و يك مي

)3(      


 >=

otherwise

yif
y i

i
0

01 *

 

ε كه در مدل پروبيت كند درحاليدر مدل الجيت از توزيع مقدار حداكثر پيروي مي
  . كنداز توزيع نرمال پيروي مي

  : را به شكل زير تعريف كنيمFاگر تابع 
)4(     )()1( βii XFyprob == 

  
شود كه يك گزينه  لجستيك، مدل الجيت ايجاد مي به شكل تابع توزيعFبا انتخاب 

  :مناسبي نسبت به مدل احتمال خطي است

)5(     
β

ββ
i

i
ii X

X
Xyprob

exp1

exp
)()1(

+
=Λ==   

در .  استفاده شده استEviewsدر اين تحقيق براي برآورد مدل الجيت از نرم افزار 
از شود كه نتايج تخمين پس نمايي استفاده ميها از روش حداكثر درستاين تخمين

نكته مهمي كه بايد به آن توجه . گرددگرايي حاصل ميتكرارهاي الزم و رسيدن به هم
نهايي هر متغير مستقل بر  عنوان اثره نبايد ب،دست آمدههشود اين است كه ضرايب ب

متغير وابسته تعبير شود چرا كه اثر نهايي هر متغير مستقل پيوسته بر متغير وابسته 
ست آمده براي اين متغير در تابع چگالي مربوط به تابع دهضرب ضريب باز حاصل

به مقادير همه متغيرهاي ) Fتابع چگالي مربوط به تابع (  f.آيددست ميه بFتوزيع 
 هميشه مثبت است، عالمت f اما از آنجايي كه مقدار. بستگي داردX توضيحي بردار 

- را بر متغير وابسته نشان ميjxيرات متغير  دقيقاً جهت تأثيرگذاري تغيjβضريب 

يعني مثبت بودن اين ضريب به معناي افزايش احتمال وقوع پيامد موردنظر با . دهد
توان كردن تابع احتمال الجيت ميالبته با خطي.  است و بالعكسjxافزايش متغير 

با ) در مقابل عدم وقوع آن(شانس وقوع پيامد موردنظر را jβنشان داد كه ضريب 
  . دهد نشان ميjxتغير يك واحد در متغير 
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 از  jx، اثر نسبي تغييـر      باشد يك متغير دوتايي     jxكه متغير توضيحي    درصورتي
- به شكل ذيل محاسـبه مـي       -ابت نگهداشتن همه متغيرهاي ديگر     با ث  –صفر به يك    

  :شود
)6()...()...( 1122111221 −−−− +++Λ−++++Λ jjjjj xxxx βββββββ  

در اينجا نيـز    . اين عبارت نيز به همه مقادير ساير متغيرهاي مستقل هم بستگي دارد           
را بر متغيـر وابـسته       jxثيرگذاري تغييرات متغير    أ دقيقاً جهت ت   jβعالمت ضريب   

معناي افزايش احتمـال وقـوع پيامـد        يعني مثبت بودن اين ضريب به     . دهدنشان مي 
اما براي يافتن وزن يا اهميت اثر، بايد        .  است و بالعكس   jxمورد نظر با افزايش متغير      

ـ از آنجايي كه ما در اين تحقيق تنها به        . 1محاسبه گردد ) 6(معادله   ال نـشان دادن    دنب
 هر  2 هستيم، اثر محدود   POSثيرگذاري عوامل مختلف بر احتمال استفاده از        أجهت ت 

  . نسبي اين عوامل مورد محاسبه قرار نگرفته استآثارعامل و همچنين 
  
   نتايج تجربي-2-4

هاي الجيت، الزم است به چند نكته لحاظ شده قبل از بررسي نتايج برآورد مدل
  :وجه گرددها تدر برآورد مدل

  ،باشد سال مي34، سن باالتر از 3سن مبنا -1
 ، هزار تومان است150درآمد مبنا، درآمد زير  -2

 تحصيالت، تحصيالت زير ليسانس است،مبناي سطح  -3

 ،استجز شغل آزاد و دولتي ههاي شغلي بمبناي وضعيت اشتغال، تمام گروه -4

شامل (منطقه شمال تهران جز همبناي منطقه خريد، ساير مناطق خريد ب -5
 ،است)  غيرهپاسداران، نياوران، ميرداماد و

دهندگان اهميتي به امنيت باالتر حمل مبناي متغير امنيت، مواردي است كه پاسخ -6
كه اهميت كم يا بسيار زيادي براي نداده يا اين) در مقايسه با پول نقد يا چك(كارت 

 ،آن قايل هستند

                                                 
1 Wooldridge (2002)  
2 partial effect 

  .مبنا به معناي صفر بودن آن متغير در اين شرايط است  ٣
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اند در مقابل افرادي هستند كه كميت را ترجيح ترجيح دادهافرادي كه كيفيت را  -7
 ،اندداده

 ،استهاي موجود، سهولت كم مبناي متغير ميزان سهولت دستگاه -8

ها بر ميزان تمايل افراد به استفاده ثيرگذاري سهولت دستگاهأمبناي متغير ميزان ت -9
 ،داردثيرگذاري كم أجاي پول نقد يا چك، تهاز كارت ب

هاي موجود، مجموع سه متغير دهي بهتر دستگاهمبناي ارجاع متغير سرويس -10
ها و تبليغات و ها، سهولت بيشتر كار با دستگاهرسي بيشتر به دستگاهدست
 .  استرساني بيشتر اطالع

 را مورد 1هااكنون با توجه به نكات ذكرشده در باال، نتايج حاصل از برآورد مدل
  .گيردبررسي قرار مي

 سال 34 تا 18بر طبق ضرايب حاصل از برآورد هر سه مدل، افرادي كه در سنين 
 براي خريد POSهاي تر، از دستگاهقرار دارند با احتمال باالتري نسبت به افراد مسن

تر ل، افراد جواناو. توان از دو جنبه توضيح داداين رابطه را مي. كننداستفاده مي
حتاط بوده و تمايل بيشتري به كسب تجربه جديد تر كمتر مبه افراد مسننسبت 

 كامپيوتر، :هاي جديدي ماننددارند و دوم، اين افراد بيشتر در مواجهه با تكنولوژي
هاي جديد تر تكنولوژيتواند به پذيرش سريعاينترنت و ماهواره هستند كه مي

د نيز تفسير اخير در مورد سطح تحصيالت افرا. بانكداري الكترونيك بيانجامد
- آشنايي با تكنولوژييواسطههداراي تحصيالت باالتر بكه افراد از آنجايي. مصداق دارد

تري با پذيري بيشتر و سريع اينترنت، پتانسيل تطبيقويژه كامپيوتر وههاي جديد ب
هاي  و ساير پرداختPOSهاي خدمات جديد سيستم بانكي از جمله دستگاه

رود كه با افزايش ميزان تحصيالت نيز شانس ظار ميكنند، انتالكترونيكي كسب مي
هاي دست آمده در مدلهيابد كه ضرايب ب افزايش ميPOSهاي استفاده از دستگاه

دست آمده در هر هبراساس ضرايب ب. مؤيد اين نكته است) 1(مختلف از جمله مدل 
 شانس بيشتري  هزار تومان دارند،150سه مدل، براي افرادي كه سطح درآمد باالتر از 

 وجود دارد؛ اما ضرايب ارايه شده براي سه گروه POSهاي براي استفاده از دستگاه

                                                 
  . ا در پيوست آورده شده استجدول مربوط به نتايج برآورده  1
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و پذيرش سطح درآمد عامل محركي براي . درآمدي باال، تفاوت معناداري با هم ندارند
 راي در تصميم خانواده ب بوده وهاي جديدبه تكنولوژيتر سريع دسترسي همچنين

از طرف ديگر با افزايش درآمد، . استترونيكي پرداخت اثرگذار استفاده از اشكال الك
چند عبارتي ديگر زمان داراي چند نوع ابزار پرداخت بوده يا بههمهايي كه سهم خانواده

اين نتيجه بدين . شود مياي زيادمالحظهطور قابل دارند به ابزارهاي پرداختخانگي
 استفاده از آنهااند، پرداخت را پذيرفته كه اشكال جديد ييهامعني است كه خانواده

انتخاب ابزار پرداخت احتماالً به طبيعت . كننداشكال قديمي را فوراً متوقف نمي
 با افزايش درآمد تا POSبنابراين، احتمال استفاده از . خواهد داشتتراكنش بستگي 

  .  اي مشخص افزايشي بوده و پس از آن تقريباً يكسان خواهد ماندنقطه
دهند، فرادي كه بيشتر خريدهاي خود را از مناطق شمالي شهر تهران انجام ميا

اين .  دارندPOSهاي كنندگان دستگاهباالتري براي قرارگرفتن در گروه استفادهشانس 
نتيجه نيز با توجه به همبستگي ميان منطقه خريد، ميزان درآمد، سطح معلومات و 

همچنين، دسترسي بيشتر به . رسدنظر ميههاي جديد منطقي بآشنايي با تكنولوژي
ساز آشنايي بيشتر و پذيرش  در مناطق شمالي تهران، زمينهPOSهاي دستگاه
  .تر اين تكنولوژي براي خريداران اين مناطق شده استسريع

 براي پرداخت POSهاي دست آمده، احتمال استفاده از دستگاههبر طبق نتايج ب
باالي يك ميليون (تر بيشتر از خريدهاي كلي) تومانزير يك ميليون (مبالغ خرد 

 مبالغ خريد زير يدست آمده براي سه محدودههاما تفاوت ضرايب ب. است) تومان
 كنندگان به مصرف،اين نتيجه حاكي از آن است كه. نيستميليون تومان، معنادار يك 

ند و بنابراين، كنعنوان يك ابزار پرداخت براي وجوه خرد نگاه ميكارت بانكي به
هايي متمركز شوند كه مبالغ كمتر از يك ميليون ها بايد بيشتر بر تراكنشبانك

 ها  POSدهد كه با اين معيار، حوزه گسترش يا مناطق هدف نصبميتومان را پوشش 
  .گرددمحدود مي

گر آن است كه بيان) 3(دست آمده براي متغير امنيت در مدل هت ضريب بمعال
اهميتي كه افراد براي امنيت باالتر كارت نسبت به پول نقد يا چك قايل كه درصورتي

 تابعي از مبلغ پرداخت باشد، احتمال اينكه افراد از كارت براي خريد ،شوندمي
عبارتي ديگر، افراد بسته به مبلغ هب. استفاده كنند، بيشتر از ساير موارد است
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 خود قايل هستند و اين عامل تا پرداخت، ميزان اهميت متفاوتي براي امنيت وجوه
 محدوديتي براي ،زماني باعث افزايش احتمال استفاده از  كارت خواهد شد كه

-عنوان مثال، در صورتيهب. پرداخت وجوه خرد يا كالن براي دارنده كارت ايجاد نكند

قيمت داشته باشد، استفاده از چك را كه فرد تمايل به خريد اقساطي كااليي گران
از اين ) مورد قبل (،بنابراين، تفسير ارايه شده درباره مبلغ خريد. خواهد دادترجيح 

هاي دليل محدوديت كارتهمچنين، گاهي فرد به. گيردكيد قرار ميأجنبه نيز مورد ت
استفاده از پول نقد را بر كارت ) مانند كارت هديه(داراي مبالغ محدود و مشخص 

 . دهدترجيح مي

ها مربوط به ترجيح افراد بين كيفيت و كميت وجه اين مدليكي از نتايج جالب ت
هاي دست آمده، احتمال استفاده از دستگاههبر طبق ضرايب ب. است POSهاي دستگاه

POSاست كه دهند كمتر از افرادي ها را ترجيح مي توسط افرادي كه كيفيت اين دستگاه
- عدم استقبال كافي از دستگاهدهد،اين نتيجه نشان مي. دهند را ترجيح ميآنهاكميت 

هاي موجود است تا كميت دهي دستگاه بيشتر ناشي از كيفيت پايين سرويسPOSهاي 
) ها درصد كل تراكنش60تا (هاي ناموفق عبارتي ديگر، باال بودن سهم تراكنشبه . آنها

بنابراين افزايش كيفيت . است POSضدانگيزشي قوي براي استفاده از خود يك عامل 
 بايد در آنها نسبت به افزايش تعداد ، موجود در بازارPOSهاي دستگاه توسط رايه خدمتا

  .هاي هر بانك و شبكه بين بانكي شتاب قرار گيرداولويت فعاليت
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 را افزايش آنها موجود، شانس استفاده از POSهاي افزايش ميزان سهولت كار با دستگاه
هاي ي كه سهولت استفاده از دستگاهدست آمده، افرادهبرطبق نتيجه ب. دهدمي

 بيشتر افرادي كه ،رودكنند، احتمال مي ارزيابي مي»خوب« يا »متوسط«موجود را 
نيز به ) 3(در مدل .  استفاده كنندPOSهاي كنند، از دستگاه ارزيابي مي»كم«را آن

در سؤال ديگري .  از منظري ديگر توجه شده استPOSهاي سهولت كاركردن دستگاه
 تا چه حد بر POSهاي از افراد پرسيده شده است كه ميزان سهولت كار با دستگاه

ثير دارد؟ برمبناي ضرايب أجاي پول نقد يا چك ته به استفاده از كارت بآنهاتمايل ميزان 
 بر تمايل POSهاي ثيرگذاري سهولت كار با دستگاهأدست آمده، با افزايش ميزان تهب

اين نتيجه . يابدها نيز افزايش مي احتمال استفاده از اين دستگاه،آنهاافراد از نگاه خود 
گونه كه بنابراين همان.  استPOSهاي ييدي دوباره بر اهميت سهولت كار با دستگاهأنيز ت

 از POSهاي گفته شد، بهبود بخشيدن به ارزيابي افراد از ميزان سهولت كار با دستگاه
تواند راهكاري هاي مناسب ميليغاتي يا كاتالوگ تب-هاي آموزشيطريق ارايه برنامه

سواد ويژه از ميان افراد كمهها بكنندگان اين دستگاهمناسب براي افزايش استفاده
 .است

. گردد موجود برميPOSهاي دهي بهتر دستگاهنتيجه جالب توجه ديگر به سرويس
، يك بانك مشخصهاي موجود دهي بهتر دستگاهدست آمده، سرويسهبرطبق ضرايب ب

رسي  را نسبت به مجموع سه فاكتور مهم ديگر يعني دستآنهااحتمال استفاده از 
رساني بيشتر ها و تبليغات و اطالعها، سهولت بيشتر كار با دستگاهبيشتر به دستگاه

ييد اين نكته، شواهد عيني نيز در ميان أبراي ت. دهدبيشتر افزايش ميآن بانك، 
هاي دهي بهتر دستگاهبنابراين، سرويس. فروشندگان وجود داردمشتريان و همچنين 

POSبايد نسبت به ساير موارد در اولويت قرار گيرد؛ چرا كه بهبود در ساير ، موجود 
 POSهاي دهي دستگاه بدون بهبود در سرويس- كميت، سهولت و تبليغات -شرايط 
 .  توجهي نخواهد داشتثير قابلأموجود، ت

دست آمده، رابطه معناداري ميان جنسيت و نوع شغل افراد با ه ببر طبق نتايج
 ساير آثارعبارتي ديگر، پس از كنترل هب. شود مشاهده نميPOSاحتمال استفاده از 

 به ميزان كمتري از جنسيت و نوع POSعوامل ذكر شده در باال، احتمال استفاده از 
كشور بايد هر يك از اين عوامل را بنابراين شبكه بانكي . پذيردثير ميأشغل افراد ت
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 در تدوين POSدار بودن اثر آن عامل بر احتمال استفاده از متناسب با جهت و معني
  .ها مورد توجه قرار دهدتر استفاده از اين دستگاههاي گسترش سريعسياست

 
  گيرينتيجه

كنندگان رفهاي مصها و خواسته بايد ويژگيPOSهاي قبل از بازاريابي و نصب دستگاه
ثيرگذاري عوامل مختلفي كه از اين كانال بر أرا ارزيابي كرده و نسبت به جهت و ميزان ت

اين تحقيق با تهيه .  اثرگذار هستند، شناخت حاصل كردPOSهاي استفاده از دستگاه
هاي انتخاب نامه، تجزيه و تحليل اطالعات گردآوري شده و برآورد مدلپرسش

  . هت تحقق اين هدف برداشته استاقتصادسنجي گامي در ج
 براي افراد POSهاي دست آمده، احتمال استفاده از دستگاههبراساس نتايج ب

تر بيشتر بوده و بنابراين اين افراد بايد در اولويت كردهتر، پردرآمدتر و تحصيل جوان
هايي  و فروشگاهها ناها در مكنصب اين دستگاه. هاي راهبردي بانك قرار گيرندبرنامه

-افزار و نرمهاي سخت بيشتر است، مانند فروشگاهآنهاكه حضور اين قشر از افراد در 

-، احتمال استفاده از دستگاه غيرهها وها و نمايشگاهافزارهاي كامپيوتري، كتابفروشي

هاي عنوان شاخصتواند بههمچنين اين فاكتورها مي. دهد را افزايش ميPOSهاي 
 نيز در نظر آنهاهاي اعتباري براي مشتريان و ميزان اعتبار ارتبندي در صدور كرتبه

  .گرفته شود
اثر .  استPOSهاي منطقه خريد نيز يكي از عوامل مؤثر بر احتمال استفاده از دستگاه

دار خريد از مناطق شمال شهر نسبت به ساير مناطق شهر تهران نيز اين معنيتر و قوي
رسي بيشتر توان به دستاز داليل عمده اين امر مي. هددييد قرار ميأت نتيجه را مورد

هاي جديد ها و فراهم بودن بستر پذيرش تكنولوِژيخريداران اين منطقه به اين دستگاه
درآمد و جوان نيز  حضور افراد پر همبستگي منطقه خريد با. توسط اين افراد اشاره كرد

  .تواند اين احتمال را افزايش دهدمي
. است POSهاي ثيرگذار بر استفاده از دستگاهأي ديگر از عوامل تمبلغ خريد يك

ها، نامه اظهارشده در پرسشهايدست آمده از مدل و همچنين ترجيحهبرطبق نتايج ب
در اولويت پرداخت الكترونيكي توسط ) مبالغ زير يك ميليون تومان(مبالغ خريد خرد 

POSقرار دارد .  
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 خود، POSهاي تواند با افزايش تعداد دستگاهبا دقت بر اين نكته كه بانك مي
دست آمده از ه بهبود بخشد، الزم است به نتيجه بها بانكموقعيتش را در ميان ساير 

  موجودPOSهاي تر افزايش كيفيت دستگاه اثر قوي،كنندگان يعنيات مصرفينظر
 POSهاي درصد افراد افزايش كيفيت دستگاه 70براي حدود . توجهي مضاعف شود

همچنين بر طبق نتايج بدست .  قرار دارد در اولويتآنهاموجود نسبت به افزايش كميت 
 براي افرادي كه افزايش POSهاي هاي تجربي، احتمال استفاده از دستگاهآمده از مدل

 آنهادهند كمتر از افرادي است كه افزايش كميت ها را ترجيح ميكيفيت اين دستگاه
هاي كه بانك بدون افزايش كيفيت دستگاهبراين درصورتيبنا. دهندرا ترجيح مي
را از دست )  درصد70( باشد سهم بااليي از افراد آنهادنبال افزايش تعداد موجود تنها به 

ييدي بر وضعيت حاكم بر شبكه بانكي كشور در زمينه استقبال از أاين نتيجه ت. خواهد داد
  .است POSهاي دستگاه

ها  نيز شانس استفاده از اين دستگاهPOSهاي از دستگاهافزايش سهولت استفاده 
- درصد افراد ميزان سهولت كار با دستگاه28از آنجايي كه تنها . دهدرا افزايش مي

ثير أ تآنها درصد 50كنند و از طرفي بيش از  ارزيابي مي»خوب« موجود را POSهاي 
دانند، بهبود بخشيدن به  مي»زياد« POSهاي اين فاكتور را در استفاده از دستگاه

-هاي موجود از طريق آموزش و اطالعارزيابي افراد نسبت به سهولت كار با دستگاه

هاي هاي راهبردي براي افزايش استفاده از دستگاه نيز يكي ديگر از اولويت،رساني
POS است .  

هي دسرويس«تر فاكتور نتيجه ديگري كه مكمل موارد ذكر شده در باال است، اثر قوي
اين عامل از جمله عواملي است .  نسبت به ساير عوامل است»هاي موجودبهتر دستگاه

بنابراين . باشد نيز داراي اهميتي مضاعف ميPOSهاي كه از طرف پذيرندگان دستگاه
هاي موجود خود را نسبت به ساير امور دهي دستگاهبايست بهبود سرويسها ميبانك

  .مرتبط در اولويت قرار دهند
رساني را در جذب تمايل افراد به ثير تبليغات و اطالعأ درصد افراد ت70حدود

 با تدوين ،بديهي است كه ابتدا بايد. دانند مي»زياد« POSهاي استفاده از دستگاه
بستر مطلوب براي پذيرش اين تكنولوژي نوين را در كشور فراهم  هاي مناسب،برنامه

رساني درباره مزاياي استفاده اطالع. تبليغ نمودنمود و سپس نسبت به استفاده از آن 
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از ابزارهاي پرداخت الكترونيك براي افزايش كارايي اقتصادي مبادالت و همچنين 
چگونگي استفاده . نمودن اين بستر كمك كندتواند به فراهم ميآنهاكنندگان استفاده

 ،آنها سهولت استفاده از اي آموزش داده شود كه افراد بهگونههها بايد باز اين دستگاه
 نسبت به آنهاه اين خدمات و مزاياي نسبي يها در زمينه اراتبليغات بانك. پي ببرند

تواند در صورت طبيعي است كه هربانكي مي. گيردديگر در قدم بعدي قرار مييك
عنوان مثال سرعت باالتر تراكنش، سهولت هب(هاي نسبي در اين زمينه داشتن مزيت

، تسهيالت و POSهاي ها، گستردگي و كيفيت بيشتر دستگاهر با دستگاهبيشتر كا
با ) اعطايي باالتر به سپرده كارت بدهي امتيازات جانبي به كاربران فعال و نرخ سود

  . خود را افزايش دهدPOSهاي رساني مناسب تعداد كاربران دستگاهتبليغات و اطالع
 و هاي فروشاساژها، مراكز يا مجتمعپها، اي، سوپرماركتهاي زنجيرهفروشگاه

   هابنزينپمپ
 .ند برخوردارPOSهاي ترتيب از بيشترين ميزان ارجحيت مشتريان براي نصب دستگاهبه

ها در ها و طالفروشيهاي مسافرتي، لوازم خانگي، پوشاك و پارچه فروشيآژانس
  .هاي بعدي قرار دارندرتبه

دست ههاي ب در نظر گرفتن نتايج و اولويترود كه شبكه بانكي كشور بااميد مي
هاي اي بهتر براي افزايش تعداد كاربران و تراكنشاز اين تحقيق بتواند برنامهآمده 

هاي پرداخت نيز ويژه اداره نظامهنقش بانك مركزي ب.  تدوين نمايدPOSهاي دستگاه
تم پرداخت از هاي نوين سيستر تكنولوژيكردن بستر پذيرش سريعدر زمينه فراهم
رساني مناسب بسيار مهم و افزاري و همچنين اطالعافزاري، نرمسختجهات مختلف 

مدت و بلندمدت براي حركت شبكه مدت، ميانهاي كوتاهتدوين استراتژي .استكليدي 
 از وظايف بانك مركزي آنهابانكي كشور به سمت بانكداري الكترونيكي و نظارت بر اجراي 

مچنين نهادهاي ديگري مانند وزارت بازرگاني، قوه قضائيه و مجلس ه. باشدكشور مي
كردن امنيت شوراي اسالمي كشور نيز براي گسترش تجارت الكترونيك و فراهم

هاي الزم را داشته بايست همكاريي و بستر قانوني مبادالت الكترونيكي مييقضا
  .باشند

توجه  ت الكترونيكي موردتواند در زمينه پرداخدر پايان به چند موضوع كه مي
  :گرددمحققان قرار گيرد اشاره مي
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 ،ي مبادالت الكترونيكي در كشوريبررسي بسترهاي قانوني و قضا -

 ،بررسي عوامل مؤثر بر استفاده از اينترنت براي پرداخت -

ها يا فروشنده(پذيرندگان   ها از منظرPOSبررسي عوامل مؤثر بر گسترش استفاده از  -
 ،)گان كاال يا خدماتكنندعرضه

 خدمات پرداخت الكترونيكي در سيستم يهاي موجود براي ارايهبررسي زيرساخت -
 ،بانكي كشور

 ،ثير استفاده از ابزارهاي پرداخت غيرپول بر عرضه و تقاضاي پولأت -

  .تعيين كشش قيمتي و كارمزد بهينه براي هر يك از خدمات پرداخت الكترونيك -
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در  POS هايست آمده از برآورد مدل الجيت براي استفاده از دستگاهنتايج بد :پيوست
  هافروشگاه

 )3(مدل  )2(مدل )1(مدل متغيرهاي مستقل

  )34-18(سن 
  
  
  )مرد(جنسيت 
  
  )باالي ليسانس( سطح تحصيالت

  
  ميزان درآمد فرد
   هزارتومان300 تا 150

  
   هزار تومان600  تا 300

  
   هزار تومان به باال600

  
   اشتغالوضعيت

  شغل آزاد
  

  دولتي
  
  

  )شمال شهر(منطقه خريد 
  

  )تومان(مبلغ خريد 
   10000زير 

  
  100000  تا 10000

  
  1000000 تا 100000

  

*88/0  
)13/3(  

  
21/0  

)78/0(  
24/0  

)80/0(  
  

**02/1  
)49/2(  

**04/1  
)38/1(  

*22/1  
)63/2(  

  
23/0  

)92/0(  
42/0  

)16/1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*76/0  
)68/2(  

  
  
  
  
  
  

*09/1  
)58/2(  

**04/1  
)22/2(  

**24/1  
)50/2(  

  
  
  
  
  
  

***47/0  
)80/1(  

  
55/0  

)88/0(  
***79/0  

)89/1(  
**84/0  
)99/1(  

*84/0  
)97/2(  
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