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Background and Aim: The purpose of this paper was to 

investigate the role and function of credit cards in interest-free 

banking in Iran. Credit card speeds up receipts and payments 

through electronic banking leading to improved banking 

performance. Given that the main origins of credit cards are 

capitalist economies, they need to examine their performance 

and the legal rules that govern them. 

Materials and Methods: In this study, statistical data 

collected from 40 experts in banking issues in 2020 was 

analyzed using a designed questionnaire. In order to investigate 

the performance of credit cards in the country's banking 

system, factor analysis method and regression model was used 

to extract the basic components. 

Ethical considerations: In all stages of writing this research, 

while respecting the originality of the texts, honesty in fidelity 

has been observed. 

Results: The results of this study indicate the high impact of 

bank card satisfaction index and familiarity with the functions 

of credit cards in the operation and use of credit cards in the 

country's banking system. The results of this study also showed 

that the bank's efforts to use efficient equipment, provide new 

banking services in a wider range of banks, improve the 

required infrastructure of electronic banking and pay attention 

to the wishes and preferences of customers can increase the 

level of satisfaction. 

Conclusion: Based on the results of this study, it is stated that 

the proper functioning of credit cards in the country's banking 

system requires legal rules appropriate to interest-free banking. 
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در  یاعتبار هاینقش و عملکرد کارت یبررسهدف این پژوهش  زمینه و هدف:

ها و بر تسریع در دریافت منجرکارت اعتباری بود.  رانیبدون ربا در ا یبانکدار

شود. منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می الکترونيکی بانکداریها از راه پرداخت

است،  داریاقتصادهای سرمایههای اعتباری خاستگاه اصلی کارتبا توجه به اینکه 

 .نيازمند بررسی عملکرد آنها و قواعد حقوقی حاکم بر آنها است

کارشناس و  40شده از در این پژوهش اطالعات آماری گردآوری  ها:مواد و روش

با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه  1400خبره مسائل بانکی در سال 

های اعتباری در سيستم بانکی و تحليل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت

های اساسی کشور از روش تحليل عاملی و مدل رگرسيونی به منظور استخراج مولفه

 استفاده گردید.

در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت  حظات اخالقی:مال

 متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است.

 یتمندیشاخص رضا یباال يـرثأت يانگربپژوهش نتایج بدست آمده از ایـن : هایافته

رد و ـدر کارک یاعتبار یهاکارت یردهاـبا کارک ییو آشنا ـیبانک یهااز کارت

همچنين نتایج این سيستم بانکی کشور است. در  یاعتبار یهااز کارتاستفاده 

پژوهش نشان داد تالش بانک در جهت استفاده از تجهيزات کارآمد، ارایـه خدمات 

های مورد نياز بانکداری ها، بهبود زیرساختتری از بانکنویـن بانکی در طيف وسيع

تواند در افزایش سطح مشتریان میها و ترجيحات الکترونيکی و توجه به خواسته

 مندی مشتریان گردد.رضایت

های اعتباری در سيستم بانکی کشور نيازمند قواعد عملکرد مناسب کارت :نتیجه

های اقتصادی و حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنين وجود زیرساخت

 اجتماعی است.
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 مقدمه. 1

 شدنجهانی مفهوم از است ساختاری نوین اقتصاد

های حوزه در اطالعات فناوری کاربری و اقتصاد

 تجارت. بازرگانی و صاداقت مختلف همچون

ر دکه امروز ... و الکترونيکی بانکداری الکترونيکی،

های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است بخش

  .(171، 1398)متقی و همکاران، 

 مفهوم از پول الکترونيکی، هایپرداخت سيستم در

تبادیل  لمس لـغيرقاب مفهوم یک به لمس قابل

 پول مفهوم پول الکترونيکی انتقال با لذا. شودمی

 با و از طرفی همزمان .گردید مطرح الکترونيکی

 دیگری ابزار الکترونيک هایپرداخت سيستم دوره

 کاربردی است بسيار که گردید ارائه و طراحی نيز

، 1)بخشی بود معروف بانکی الکترونيکی کارت به و

 پول همانند توانمی نيز را بانکی کارت (.21، 2006

. دانست رونيکـالکت رداختـنظام پ چارچوب

 در گسترده کاربرد قابليت تنها نه بانکی هایکارت

 بلکه دارند را غيرحضوری الکترونيکی هایپرداخت

 حضوری معامالت در الکترونيکی هایپرداخت در

 مورد بسيار و اسکناس سکه از استفاده بدون نياز

 دارای بانکی کارت دارنده. گيردمی قرار استفاده

 در است لذا فردی به منحصر شناسایی شماره

 با غيرحضوری الکترونيکی پرداخت هایسيستم

 خود کارت مشخصات و شناسایی شماره ورود

خدمات  و کاال خرید قبال در وجه امکان پرداخت

 موجودی با پرداخت قابل وجه اینکه بر )مشروط

 داشته مطابقت کارت در اعتبار موجود یا حساب

 (.8، 2012، 2)هانودین دارد وجود باشد(

 
1 Bakhshi 

 یا ینهاد پول یکاست که  یکارت یاعتبار کارت

د دهیکند و به دارنده آن امکان میصادر م یاعتبار

ا ب را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً یا خدمتیکاال 

 یآن را ط یکند سپس بها یداریخرارائه کارت 

 کننده کارت بپردازدبه صادر مشخصی مدت زمان

 (.25، 1380)کهزادی، 

 ینمتعارف به ا یاعتبار یهااستفاده از کارت نحوه

 یسطح اعتبار يينصورت است که بانک با تع

او  یراـب یدور کارت اعتبارص هـب اقدام یمشتر

 یتواند هم از آن برداشت نقدیکند و فرد میم

خدمات از آن  و کاالها یدو هم در خر یدبنما

 یدکارت اسناد مربوط به خر یرنده. پذیداستفاده نما

را  کارت را به بانک فرستاده و بانک حساب دارنده

کند. یرا بستانکار م یرندهبدهکار و حساب پذ

دو مرحله است:  یدارا یکارت اعتبار ياتعمل

ی جهقلعیه )رواس مجوز و مرحله تسو کسب مرحله

 (.129، 1383، انیموسوو 

به  یمرحله کسب مجوز: دارنده کارت اعتبار

 کاال کارت یدخر یکند و در ازایفروشگاه مراجعه م

 (کارت یرندهپذ)فروشنده  يارخود را در اخت اعتباری

 ییهادستگاه یقکارت از طر یرندهدهد. پذیقرار م

اصالت  یيدأت یافتفروش اقدام به در یانهمانند پا

 کارت مختلف یهايتاعتبار و وضع یتکارت، کفا

... و یو مسدود یاعم از مسروقه نبودن و مفقود

به  اقدام موارد دستگاه ینا یيدأکند. در صورت تیم

کند. در یشماره مجوز م یککد پاسخ و  یکصدور 

دهد یم یل مشتریفروشنده کاال را تحو مقطع ینا

مربوطه در حساب دارنده کارت به نفع  یدو مبلغ خر

2 Hanudin 
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و از اعتبار دارنده  گرددیکارت مسدود م یرندهپذ

مبلغ هنوز به حساب  ینشود. اما ایکارت کاسته م

شود تا مرحله دوم اتفاق نمی کارت منتقل یرندهپذ

 .يفتدب

کارت  یرندهپذ یهر روز کار یان: در پایهمرحله تسو

 نموده یافترا که در آن روز در ییدسته مجوزها

کند و سپس بانک یبه بانک مربوطه ارسال م است

 ینا . البتهکندیکارت را بستانکار م یرندهحساب پذ

ها توسط از فروشگاه یمراحل امروزه در بعض

به مراجعه  يازو بدون ن یجيتالد یامضا یهادستگاه

. سپس دارنده کارت در یردپذینجام ما بانک به

شده است مبلغ  يينکه در قرارداد تع يدیسررس

ه بانک محسوب ـفرد ب یکه بده را شدهاستفاده

در  یگرداند. اگر مشتریشود، به بانک برمیم

به بانک برگرداند، بانک  یکجا خود را یبده يدسررس

کند. چنانچه فرد در ینم یافتاز او در یابهره يجه

رداند ـرا برگ ودـی خدهـقادر نباشد ب دـيرس سر

 یکننده تقاضااز بانک صادر یخواستتواند با دریم

بهره  افزودن بانک با ینصورت. در ایدنما يطتقس

از  یآن مبلغ را بصورت قسط یبه بده یمشخص

 خود را یکند. اگر فرد بدهیم یافتدر یمشتر

رائه در مهلت مقرر ا يزرا ن يطتقس یو تقاضا نپردازد

 يرخأت یمهنکند بعد از آن مجبور به پرداخت جر

 یانخدمات به مشتر ینارائه ا یها در ازابانک .است

 یافتها درکارت یرندگانپذ یاز آنها و گاه یدیعوا

 .کنندیم

مورد توجه در خصوص های مهترین ویژگی

های اعتباری به شرح قراردادهای مربوط به کارت

 .(12، 1384زیر است )موسویان، 

قراردادها به  ینکه در تمام ا یمورد ين: اولالف

است.  يرخأت یمهخورد و وجود دارد جریچشم م

عبارت که اکثر  ینشد گفتن ا بيان همانطور که

پرداخت وام را در باز يرخأت یمهمراجع گرفتن جر

 ی. از سويستن يتواقع از دانند دوریربا و حرام م

 یدارا هاکارت یناز آنجا که تمام ا یگرد

 محدودی ماهه هستند لذا تعداد یک یهايدرسسر

حساب خود در مهلت مقرر  یهاز افراد قادر به تسو

 در يرخأآنها ناچار به ت يشترب يجهو در نت هستند

شوند. یکرد میرد یمهخود و پرداخت جر یند ادای

ساز است که با توجه مورد از آن جهت مشکل ینا

 ه شد که اکثراً گرفت يجهمختلف علما نت نظرات به

 يشترب رـد و اگـداننیربا م یقرا از مصاد آن

ناچار به  یربو یهاکنندگان از کارتاستفاده

 یربو یهاشوند شبهه قرض يرخأت یمهپرداخت جر

 یمهمعنا که بانک با گرفتن جر ین. به ایدآيش میپ

 در گرفتن بهره دارد. یسع یبه نوع يرخأت

 یدر ادا یمشتر ییعدم توانا مورد مربوط به ینب: ا

مقرر است که بانک با گرفتن  يدرسدر سر خود یند

فرد را به دوره بعد منتقل  یبده یمشخص يزانم

 آورده شده است: اینگونهآن بند  در کند کهیم

گيرد يه صورت مینس یکه از ربا یفیتوجه به تعر با

قادر  رسيددر سر يرندهگصورت که اگر قرض ینبه ا

گرفتن مدت  یخود نباشد در ازا یبه پرداخت بده

 این آن با یسهاضافه بپردازد و مقا یمشخص يزانم

گرفت که بند مذکور  يجهنت توانیم ينبند چن

است و لذا بهتر است از  يهنس یمطابق با شرط ربا

 یگزینجا یگریبا شرط د یاشود و  حذف دادقرار

 گردد.
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است که  یاعتبار یهامورد مربوط به کارت ین: اج

در قبال مسدود کردن سپرده افراد نزد بانک صادر 

صورت است که  ینبه ا یکارت اعتبار ین. اشودیم

را نزد  یپول مشخص يزاناست به م ی موظفمشتر

و تا  یدبانک مربوطه بصورت مسدود سپرده نما

امکان برداشت  یاعتبار کارت حساب یهتسو یانپا

 یسپرده ط ینفرد وجود ندارد. مبلغ ا یآن برا

صورت  مختلف که از شعب چند بانک يقاتیتحق

درصد مبلغ اعتبار  يستصد و ب يزانم یرفتپذ

 سپرده یناست. ا یدهگرد يينتع یکارت اعتبار

 یاالحسنه و تواند بصورت حساب قرضیم مسدود

باشد که در قرار داد با نام  یگذاریهسپرده سرما

 ینا ینکهز آن نام برده شده است. اما اا (رهنيقه )وث

باشد محل  يقهمبلغ مسدود شده واقعا بصورت وث

 است. یدترد

 کاربرد چگونگی بيان به (1377) شيخانی و اشفعی

 این پرداختند. در کشور در اعتباری هایکارت

 جهات از بانکی هایکارت بندیتقسيم کتاب

مورد  تکنولوژی و کاربرد چگونگی و تسویه چگونگی

. شده است ذکر خدمت ارائه جهت از و استفاده

 هایکارت یعنی بانکی هایکارت نوع دو آثار سپس

 اصلی هایشاخص روی بر و اعتباری بدهکار

 و مصرف و پول تقاضای و عرضه جمله از اقتصادی

  .قرار گرفته است بررسی مورد تورم

 اعتباری هایکارت بررسی به (1384) موسویان

 متعارف اعتباری هایکارت ابتدا وی. استپرداخته 

 هاکارت این جزئيات بيان از بعد و بررسی کرده را

 ربا بدون بانکداری در آنها از استفاده مشکل بيان و

 هایکارت از استفاده جهت شدهراهکارهای ارائه

. کرده است مطرح را اسالمی بانکداری در اعتباری

 شرح این به مقاله این در شدهمطرح راهکارهای

 جریمه و حواله و اساس بيع بر کارت طراحی: است

 قرارداد خير،تأ جریمه و جعاله و بيع قرارداد خير،تأ

 و فروش خرید وکالت، و ضمانت و نسيه بيع

 نسيه بيع حواله، و نسيه بيع وکالتی، فروش وکالتی،

  .دین خرید و

 بررسی و نقد به (1388) یوسفندی و شيروی

 جمهوری مرکزی بانک اجرایی دستورالعمل

 خرید کارت از استفاده و در صدور ایران اسالمی

 نقاط و هاکاستی مطالعه این در .پرداختند اعتباری

 گرفت. قرار بررسی مورد مصوبه این قوت و ضعف

موانع و ( به بررسی 1395اقدامی و غالمی )

با  رانیدر ا یاعتبار یهاکارت یاتوسعه یهاچالش

 یهادارندگان کارت یزشيعوامل انگ یمعرف

در  مطالعه نیا یهدف اصلی پرداختند. اعتبار

در  یاعتبار یهاکارت تيوضع یبخش اول بررس

 ییاروپا یاز کشورها یآن با برخ سهیو مقا رانیا

انتخاب  یبوده، در بخش دوم با توجه به جامعه آمار

ها بانک یاعتبار یهاشده که شامل دارندگان کارت

 یزشيعوامل انگ ییشهر تهران بوده به شناسادر 

 نيي)تع پرداخته یاعتبار یهات کارتيموثر بر مالک

 کیشدن به صاحب  لیتبد یچگونگ یفاکتورها

ها و مشکالت (، در بخش سوم چالشیکارت اعتبار

ها در کشور کارت نیدر خصوص توسعه ا یاساس

 هیپژوهش ارا یبندجمع تیو در نها یمعرف رانیا

پژوهش در بخش اول  نیحاصل از ا جینتا د.یگرد

با  سهیابزار در مقا نیو رقابت ا یبه عدم کارآمد

فاکتور  5کشورها اشاره داشته در بخش دوم  ریسا



   1400                                                  1401 ره دوم، تابستاناقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /206

 

 یاعتبار یهاکنندگان کارتکه استفاده یاساس

داشته به  یپرسشنامه به آن توجه اساس راساسب

و  تيو رفاه، امن ی)راحتی معرف تیاولو بيترت

( دیو خر تیرضا شدن، زهيو مدرن یاجتماع سهولت،

بر سر راه توسعه  یموانع اساس یانیو در بخش پا

 .دیگرد ارائهها کارت نیا

نوآوری مطالعه حاضر نسبت به مطالعات پيشين در 

استفاده از رویکرد اکتشافی و تحليل عاملی به 

گذار بر های اصلی اثرمنظور بررسی ابعاد و مولفه

های اعتباری و رضایت مشتریان از کارت استفاده

 در سيستم بانکی کشور بوده است.

 

 ها. مواد و روش2

بوده و در آن از  یتجربمهياز نوع ن قيتحق نیا

هدف  دگاهی. دگردیداستفاده  یدادیپس رو کردیرو

است.  یکاربرد یهاپژوهش از نوع پژوهش نیدر ا

و ارتباط  یفيتوص ق،يتحق نیدر ا تيماه دگاهید

 نيروابط ب رایز است یصورت علّبه رهايمتغ نيب

 ی و تحليل عاملیو همبستگ ونيرا با رگرس رهايمتغ

از استدالل  قيتحق نیدر ا نيهمچن .گردید یبررس

 زين قيتحق یهاو نوع داده شدهاستفاده  ییاستقرا

 لهيوسخام به یهااست. پردازش داده کيفی -ی کم

از  قيتحق یهااستخراج شده و داده اکسلافزار نرم

است.  دهیگرد یآورجمع های توزیع شدهپرسشنامه

ها با استفاده داده ليتحل و هیو تجز هيهت نيهمچن

 شده است. انجام ليزرلاکسل و  یافزارهااز نرم

جامعه، هدف تحقيق است و منظور از عمل 

ها، استخراج نتایج درباره جامعه گردآوری داده

به طور ساده یک جامعه آماری عبارت است  .است

ای از فراد، از کليه اعضای حقيقی یا فرضی، دسته

های خود را به آن وقایع و اشياء که محقق یافته

در این تحقيق با توجه به محدود  دهد.تعميم می

برای سال بودن جامعه آماری در رابطه با پرسشنامه 

تحليل آماری بصورت توصيفی صورت  1400

گيری به صورت تصادفی روش نمونه. ه استذیرفتپ

نفر از رؤسا،  40آماری پژوهش حاضر،  بوده و نمونه

کارمندان حوزه معاونين و کارشناسان ارشد و 

 بانکداری هستند.

 

 . مالحظات اخالقی3

 در منابع و یامانتدار یقالپژوهش حاضر اصول اخ

 پژوهش قرار داده است. یبه منابع را مبنا مراجعه

 

 ها. یافته4

 اياطالعات پرسشنامه. 4-1

سری ها یکدر این پژوهش ابزار گردآوری داده

های آوری دادهپرسشنامه استاندارد که جهت جمع

که عبارتند استفاده شد  مورد نياز پژوهش تهيه و

 از: 

نحوه امتيازدهی براساس طيف ليکرت بوده و از 

 5-1صورت گزینه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم به 

 (.1گيرد )جدول شماره نمره تعلق می

 نحوه نمره گذاري: 

این پرسشنامه شامل چهار بخش است که عبارتند 

 از 

 گویه( 5های بانکی )رضایتمندی از کارت( 1

 5های اعتباری )آشنایی با کارکردهای کارت( 2

 گویه(
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های اعتباری یا قوانين ميزان انطباق کارت( 3

 گویه( 5اسالمی )

های اعتباری در بانکداری سهولت کارت( 4

 گویه( 5الکترونيک )

های آماری و نتایج حاصل از تحليل داده ادامهدر 

شود. در ادامه به تحليل ها ارائه میآزمون فرضيه

. قبل از پرداختن شده استآمار استنباطی پرداخته 

به نتایج آمار توصيفی و استنباطی ابتدا پایایی 

در این  شده است.پرسشنامه مورد نظر بررسی 

ش یا اعتبار از رو پایاییپژوهش به منظور تعيين 

 (.2)جدول شماره  اعتبار محتوا استفاده شده است

 کل یبرا شده محاسبه یآلفا ضریب بر این اساس

 هکاین به توجه با. تاس 89/0 برابر پرسشنامه

 است، بيشتر 70/0 از شدهمحاسبه یپایای ضرایب

 مورد پرسشنامه که گرفت نتيجه توانیم لذا

. باشدیم برخوردار الزم یتحقيق یپایای از استفاده

جهت محاسبه قابليت پایایی از  استالزم به ذکر 

 SPSSافزار روش آلفای کرونباخ در محيط نرم

 استفاده گردیده است. 

یيد روایی پرسشنامه و نمونه تحقيق حاضر، أبرای ت

از تحليل عاملی استفاده گردید. در این روش، با 

های استفاده از آزمون کيسر و مایر کفایت نمونه

حقيقت شاخص  . درشده استآماری بررسی 

KMOگيری است که ، شاخصی از کفایت نمونه

کوچک بودن همبستگی جزیی بين متغيرها را 

ا سازد آیکند و از این طریق مشخص میبررسی می

ثير واریانس أواریانس متغيرهای تحقيق، تحت ت

های پنهان و اساسی است یا مشترک برخی عامل

نتایج بدست آمده از این آزمون بيانگر این بود خير. 

که نشان  است 75/3تحقيق  KMO آماره ميزان که

های تحقيق است. همچنين آزمون از کفایت نمونه

که  داشته 05/0تر از داری کمتلت، سطح معنیبار

یيد أپس از ت نماید.، روایی تحقيق را اثبات میجمعاً

ه تحليل فرضيات ـق، حال نوبت بـی تحقيـروای

 رسد.می
 

 بررسی نرمال بودن مشاهدات  .4-2

بودن متغير وابسته، از آزمون  برای بررسی نرمال

نتایج اسميرنوف استفاده گردید.  -کولموگروف 

( گزارش شده 3آزمون در جدول )حاصل از این 

 (.3است )جدول شماره 

شود که بر اساس نتایج بدست آمده مشخص می

 05/0شده بزرگتر از داری گزارشمقدار سطح معنی

است. بنابراین فرضيه صفر مبنی بر نرمال بودن 

توزیع مشاهدات رد نشده و مشاهدات مورد استفاده 

 ی توزیع نرمال است.در این مطالعه دارا

 

بررسی ضریب همبستگی بین . 4-3

 متغیرهاي تحقیق

در جدول زیر به بررسی همبستگی بين  در ادامه

متغيرهای تحقيق و عوامل در نظر گرفته شده برای 

 های اعتباری در سيستم بانکی کشورکارکرد کارت

 (.4)جدول شماره  پرداخته شده است

داری مقادیر سطح معنی که (4)با توجه به جدول 

 ضریب همبستگی پيرسوناست و  05/0کمتر از 

مثبت داللت بر این دارد که فرضيه صفر مبنی بر 

عدم وجود همبستگی بين متغيرها در سطح 

نشان ر ـن امـده و ایـد رد شـدرص 95اطمينان 



   1400                                                  1401 ره دوم، تابستاناقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /208

 

یيد أهد، که فرضيات اصلی تحقيق همگی تدمی

داری بين اند و یک رابطه مثبت و معنیشده

های اعتباری در و کارکردهای کارتشاخص 

 وجود دارد. سيستم بانکی کشور

 

 بررسی تجزیه و تحلیل عاملی . 4-4

در  یاعتبار یهانقش کارتبه منظور بررسی 

 اطالعاتجهت تجزیه و تحليل  سيستم بانکی کشور

فاده ـاست (یيدیأاکتشافی و ت) لیـاز تحليل عام

اکتشافی جهت شناسایی . از تحليل عاملی شودمی

های کننده استفاده از کارتتعيينهای اصلی مؤلفه

یيدی استفاده شده أاز تحليل عاملی تاعتباری 

همچنين جهت شناسایی ميزان بارگذاری . است

های اصلی تحليل هرکدام از متغيرها روی مؤلفه

های اصلی با عاملی اکتشافی به روش تحليل مؤلفه

. ستفاده قرار گرفته استچرخش واریماکس مورد ا

های مورد استفاده به منظور نشان دادن تعداد عامل

های ذکر شده بر اساس در این تحقيق از شاخص

ایج در نمودار تحليل اکتشافی استفاده گردید که نت

 ( گزارش شده است.1)

فاکتور برای هر  5بر اساس نتایج بدست آمده تعداد 

رد ـرکشده برای کاهای معرفییک از شاخص

چون در های اعتباری تائيد گردید است. کارت

بسياری از موارد تعدادی از متغيرها به یک عامل 

ها بستگی دارند، عامل ویژه یا حتی به تعدادی از

هایی ابداع تعبير عوامل مشکل خواهد بود. لذا روش

های اشتراک، باعث تغيير ميزان اند که بدونشده

ها، همان شوند. این روشتر عوامل میتعبير ساده

هستند و بر دو نوع دوران عمود و  هادوران عامل

های عمود شوند. دوراندوران مایل تقسيم می

د، اما ـکننها را حفظ میعامل استقالل ميان

ها را از بين برده و های مایل استقالل عاملدوران

ها کنند. این چرخشمی آنها را به هم وابسته

 ایکواماکس(، Varimax) ماکسواریعبارتند از 

(Equamax و )کوارتيماکس (Quartimax .)

چرخش واریماکس به عنوان روش استاندارد توصيه 

این روش بهره گرفته  نيز از در این پژوهششود. می

های های عامل، گویای ویژگی(5). جدول شده است

هر  دوران یافته و ميزان واریانس تبيين شده توسط

یک از آنها، طی مراحلی است که شرح این مراحل 

 (.5)جدول شماره  داده شده است( 5)در جدول 

های مورد نظر در جدول در نهایت با انتخاب عامل

های زیر در مورد ميزان اهميت هر یک از عامل

های معرفی شده در این تحقيق در مورد نقش کارت

شده  م بانکداری کشور پرداختهاعتباری در سيست

 (.6است )جدول شماره 

ه ـدهنده این است ک( نشان6نتایج جدول )

های اعتباری در شده برای کارتهای معرفیشاخص

رضایتمندی از ور از قبيل ـسيستم بانکی کش

های های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارتکارت

اعتباری دارای اثرات باالتری نسبت به سایر 

این تحقيق بر کارکرد های معرفی شده در شاخص

های اعتباری در سيستم بانکی و استفاده از کارت

 کشور داشته است.

ثير أای بررسی روابط علی و معلولی و تبر نهایتدر 

معادالت ساختاری و تحليل متغيرهای تحقيق، از 

بطور کلی  گردد.یيدی استفاده میأعاملی ت

از معادالت  یامجموعه املمعادالت ساختاری ش
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است که در آن همه  يریچندمتغ يونرگرس

شود. یمعادالت به گونه همزمان برازش داده م

 یمعمول يریچندمتغ یخط يونرگرس يلتحل

 یجمله آزمون کل از یمشخصه آمار ینچند

را  منفرد یمدل آزمون برآورد پارامترها یبرازندگ

 يراستانداردغ ایبضر يناجرا کرده و همچن

 یبها، ضرااستاندارد آن ی، خطاهايونرگرس

مجذور  ينو همچن يوناستاندارد شده رگرس

 کند.یمحاسبه م يزرا ن يریمتغچند یهمبستگ

ختاری در جدول نتایج حاصل از برآورد معادالت سا

 (.7( گزارش شده است )جدول شماره 7)

( درمورد معادالت ساختاری بکار 7نتایج جدول )

های اعتباری های کارکرد کارترفته در تحليل داده

دهد که ضریب در سيستم بانکداری کشور نشان می

 یتمندیرضاثير باالی شاخص برآورد شده بيانگر تأ

 یردهاـبا کارک ی و آشناییکـبان یهااز کارت

فاده از ـرد و استـی در کارکبارـاعت یهاکارت

سيستم بانکی کشور است.  های اعتباری درکارت

داری و سطح معنی tهای برازش شده آماره در مدل

بيانگر این است که ضرایب برآورد شده اختالف 

داری از صفر دارند و آماره ضریب تعيين مدل معنی

دهندگی مدل و مناسب توضيح بيانگر قدرت نسبتاً

داری رگرسيون برازش شده نيز بيانگر معنی Fآماره 

 است.
 

 . بحث5

 یبررسبا توجه به هدف مورد بررسی در این مطالعه 

 یدر بانکدار یاعتبار هاینقش و عملکرد کارت

بود با استفاده از تحليل  رانیبدون ربا در ا

های اعتباری  اقتصادسنجی و آماری نقش این کارت

زیابی بانکی بر رضایت و کارکرد آن بر نظام بانکی ار

کننده این موضوع بود شد. شواهد بدست آمده تائيد

ن در استفاده که مهمترین مولفه در رضایت مشتریا

های بانکی های اعتباری وجود زیرساختاز کارت

 برداری از این مزیت است.جهت بهره
 

 . نتیجه 6

مورد استفاده در سيستم بانکی  اعتباری هایکارت

 متکی در کنار ضوابط و کارکردهای نوین آن باید

 المللیبين استانداردهای و اسالمی ضوابطی به

 از برداریبهره است که البته الزم به ذکر باشند.

 و اقتصاد در پيشرفته هایروش و نوین ابزارهای

 و نيست موضوع جدید یک اسالمی بانکداری

 منظور به مطالعه به ملزم همواره اسالمی متفکران

 حال در هستند. جدید ابداعات و اختراع و اکتشاف

 نبود مخابراتی، مشکالت وجود بر عالوه حاضر

 مطمئن گسترش مانع مدون، حقوقی قوانين

. است اعتباری هایکارت و الکترونيک بانکداری

 به همواره دنيا سراسر در بانکداری هایسيستم

 ارائه جهت نوین ابزارهای و هاشيوه ارائه دنبال

 . هستند خود مشتریان به خدمات

 یباال يرثأتنتایج بدست آمده از این تحقيق بيانگر 

 ییو آشنا یبانک یهااز کارت یتمندیشاخص رضا

در کارکرد و  یاعتبار یهاکارت یبا کارکردها

سيستم بانکی در  یاعتبار یهااستفاده از کارت

به دنبال  و موسسات هابانکتمام کشور است. 

مندی او هستند، افزایش رضایت جذب مشتری و

ها که در ارتباط له به خصوص در  بانکأساین م
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از  و دارد یایژهدائم با مشتریان هستند اهميت و

سات ـها و مؤسکـن بانـابت در بيرفی رقـط

رو  یجذب منابع پول اشکال یرالحسنه و سارضـق

برای بقای  رقابتیبه افزایش است، لذا ایجاد مزیت 

. خدمات رسدیضروری به نظر م ها الزم وبانک

نوین بانکی که ارتباط بسيار نزدیکی با تکنولوژی 

د از جمله عوامل بسيار مهم ارتباطات دار اطالعات و

ها و جذب در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک

 تآنها است. منظور از خدما یتمندیو رضا یانمشتر

مورد توجه قرار  يقتحق ینکه در ا یبانک یننو

است  يکیالکترون یاز بانکدار یگرفته است اشکال

 یهادر بانک یانمشتر یتکه با هدف جذب و رضا

از آنجا که نتایج این مطالعه شود. یم یهمختلف ارا

نشان داد تالش بانک در جهت استفاده از تجهيزات 

ف ـکی در طيـن بانـکارآمد، ارایه خدمات نوی

های مورد ها، بهبود زیرساختتری از بانکوسيع

ها و نياز بانکداری الکترونيکی و توجه به خواسته

تواند در افزایش سطح ترجيحات مشتریان می

ندی مشتریان و جذب مشتریان بيشتر و مرضایت

های اعتباری واقع گردد. استفاده بيشتر از کارت

دستاوردهای این مطالعه با نتایج بدست آمده از 

(، 1383جی و موسویان )پژوهش رواس قلعه

( 1395( و اقدامی و غالمی )1389موسویان )

 .همخوانی داشته است

پيشنهاد براساس نتایج حاصله از این تحقيق 

روهی از کارشناسان و گردد در هر بانکی گمی

موریت یابند تا به بررسی نتایج و أپژوهشگران م

فایده ارائه و یا گسترش خدمات نوین  - هزینه

پرداخته و قبل از ارائه اینگونه خدمات به جامعه از 

تنگناها و موانع آنها مطلع شده و درصدد رفع آنها 

مطلوب با افزایش  برآمده تا ضمن ارائه خدمات

مشتریان خود، سودآوری خود را افزایش دهند. با 

توجه به نتایج تحقيق حاضر بخشی از سودآوری 

ها در گرو گسترش خدمات بانکداری بانک

تر از آن افزایش استفاده از این الکترونيکی و مهم

توانند جهت ها میلذا بانک استابزارها توسط مردم 

ی از مشکالت و موانعی افزایش سودآوری خود برخ

که در فوق به آنها اشاره گردید را با انجام اصالحات 

والن کشور از بين بردارند و زمينه ئها با مسو رایزنی

گونه ایجاد رغبت در بين مشتریان به استفاده از این

 خدمات را افزایش دهند. 
 

 سندگانیسهم نو. 7

 پژوهش حاضر نیو تدو هيدر ته سندگانینو یتمام

 د.انداشته مشارکت
 

 تضاد منافع. 8

.وجود ندارد یتضاد منافع چگونهيپژوهش ه نیا در
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 (: نحوه امتيازدهی پرسشنامه براساس طيف ليکرت1جدول )

 کامالً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامالً مخالفم هاگویه ردیف

 

 

 محاسبه پایایی پرسشنامه (: آماره2جدول )

 آلفاي کرونباخ هاي پرسشنامهگویه ردیف

 91/0 های بانکیرضایتمندی از کارت 1

 90/0 های اعتباریآشنایی با کارکردهای کارت 2

 95/0 های اعتباری یا قوانين اسالمیميزان انطباق کارت 3

 87/0 های اعتباری در بانکداری الکترونيکسهولت کارت 4

 89/0 پرسشنامهکل  5

 منبع: نتایج بدست آمده از تحقيق

 

 

 اسميرنوف-(: نتایج آزمون کولموگروف3) جدول

 داریسطح معنی آماره آزمون معيارها

 542/0 318/1 نتایج

 منبع: نتایج بدست آمده از تحقيق
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 های تحقيق: ضریب همبستگی پيرسون برای شاخص(4جدول )

 
رضایتمندی از 

 های بانکیکارت

آشنایی با 

-کارکردهای کارت

 های اعتباری

-ميزان انطباق کارت

های اعتباری یا 

 قوانين اسالمی

های سهولت کارت

اعتباری در بانکداری 

 الکترونيک

های رضایتمندی از کارت

 بانکی
1 - - - 

آشنایی با کارکردهای 

 های اعتباریکارت

751/0 

(00/0) 
1 - - 

های ميزان انطباق کارت

قوانين  اعتباری یا

 اسالمی

652/0 

(00/0) 

578/0 

(00/0) 
1 - 

های سهولت کارت

اعتباری در بانکداری 

 الکترونيک

614/0 

(00/0) 

715/0 

(00/0) 

739/0 

(00/0) 
1 

 منبع: نتایج بدست آمده از تحقيق
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 (: مقایسه نتایج تجزیه و تحليل عاملی5جدول )

 عامل

Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Roation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

های رضایتمندی از کارت

 بانکی
523/7 613/37 613/37 875/5 376/29 376/29 

-آشنایی با کارکردهای کارت

 های اعتباری
587/4 935/22 524/60 898/4 489/24 865/53 

های انطباق کارتميزان 

 اعتباری یا قوانين اسالمی
692/3 458/18 007/79 941/3 704/19 569/73 

های اعتباری سهولت کارت

 در بانکداری الکترونيک
924/1 622/9 928/88 012/3 059/15 628/88 

 

آماره 

KMO 

آماره 

MSA 
 MSAمتغیرهاي باقیمانده در مدل به ترتیب 

تعداد 

 عامل

کل 

واریانس 

تبیین 

 شده

0.894 
 شاخص

رضایتمندی از 

کارت های 

 بانکی

آشنایی با 

کارکردهای 

کارت های 

 اعتباری

ميزان انطباق 

کارت های 

اعتباری یا 

 قوانين اسالمی

سهولت کارت 

های اعتباری در 

بانکداری 

 الکترونيک

4 12.35 

MSA 29.37 53.86 73.56 88.62 

 منبع: نتایج بدست آمده از تحقيق
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 های اعتباری در سيستم بانکی کشورها در نقش کارت(: ضریب عامل6)جدول 

 4 3 2 1 عامل

 048/0 147/0 630/0 761/0 های بانکیرضایتمندی از کارت

 017/0 793/0 384/0 472/0 های اعتباریآشنایی با کارکردهای کارت

 779/0 353/0 450/0 255/0 های اعتباری یا قوانين اسالمیميزان انطباق کارت

 624/0 474/0 503/0 365/0 های اعتباری در بانکداری الکترونيکسهولت کارت

 منبع: نتایج بدست آمده از تحقيق

 

 (: مقادیر بدست آماده در مدل ساختاری7جدول )

 𝛃ضریب  متغير وابسته متغير مستقل
مقدار سطح 

 معنی داری

 های بانکیرضایتمندی از کارت
-استفاده و کارکرد کارت

های اعتباری در سيستم 

 بانکی کشور

893/0 000/0 

 000/0 749/0 های اعتباریآشنایی با کارکردهای کارت

 000/0 552/0 های اعتباری یا قوانين اسالمیميزان انطباق کارت

 000/0 480/0 های اعتباری در بانکداری الکترونيکسهولت کارت

 منبع: نتایج بدست آمده از تحقيق
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 (: تعداد اجزا و فاکتورهای مورد استفاده در تحقيق1نمودار )

 منبع: نتایج بدست آمده از تحقيق
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 منابع

 د،ـسعي خانی،ـشي، دصادقـمحم اشفعی، -

 در آن کاربرد چگونگی و بانکی هایکارت»

بانکی،  و پولی ، پژوهشکده«ایران اسالمی جمهوری

1377. 

موانع و » ،احسان ی،غالم، رضايعل ی،اقدام -

با  انریدر ا یاعتبار یهاکارت یاتوسعه یهاچالش

 یهادارندگان کارت یزشيعوامل انگ یمعرف

ه شمار ،اسالمی یاقتصاد و بانکدار هینشر ،«یاعتبار

 .1395، پنج

، عباس ديس ،انیموسو، محمد ی،جرواس قلعه -

 اقتصاد ،«عتیدر پرتو فقه و شر یاعتبار یهاکارت»

 .1383، شماره چهار ی،اسالم

ک؛ ـرونيـداری الکتـبانک»، وروزـزادی، نـکه -

سازی های پيادهها و روشنيازها، محدودیتپيش

شماره  ،پيک توسعه ،«آن در ایران )قسمت اول(

 .1380بيست و هفت، 

 ی، محمدحسن، عاشقی، ملکماني، پیمتق -

 دي، سیصادق، ، فاطمهیفی، هوشنگ، شریاسکوئ

استفاده از خدمات  یفراوان یبرا یمدل» ،رسول

شماره  ،نینو یابیبازار قاتيتحق ،«همراه یبانکدار

 .1398، نه

تهران،  اسالمی، بانکداری عباس، موسویان، سيد -

 .1389 بانکداری، عالی موسسه

 یـ حقوق یفقه یبررس» ،عباس ديس ،انیموسو -

در  هیتأد ريو خسارت تأخ مهیمربوط به جر نيقوان

 .1384، شماره یک ی،حقوق اسالم ،«رانیا
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