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Abstract
There are four main sources for bank funding in Iran, including deposits, capital, borrowing from the Central Bank,
and borrowing from other banks. Of all these sources, deposits are the main source of bank funding. During recent
years, customers’ orientation to non-maturing deposits, possible to be withdrawn at any time by customers, has
triggered a lot of problems for banks and financial institutions. This study examines the effect of contractual rewards
on the behavior of 24107 depositors of the Mellat Bank, consisting of two groups of depositors as a sample, 10924
premier customers who received contractual rewards and 13183 normal customers who didn’t receive contractual
rewards from 2010 to 2015. Most studies in this area have been encompassed on the interest rate and its effect on
depositors. In this research, however, the effect of Contractual rewards on saving duration and cash inflow volatility,
as two factors of bank funding stability, is considered. By definition, contractual rewards involve special card and
insurance, without interest of deposits. In conclusion, the results reveal that contractual rewards increase financial
stability.
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چکیده
. بدهی به بانک مركزي یا سایر بانکها و سپردهگذاري كه یکی از منابع اصلی تأمین مالی است، سرمایه، سپردهها:تأمین مالی بانکها در ایران چهار مسیر عمده دارد
 مشکالتی را براي بانکها و مؤسسههاي مالی ایجاد كرده،در سالهاي اخیر گرایش مشتریان به سپردههاي بدون سررسید مشخص كه هر زمان قابلبرداشت است
 سپردهگذار ویژۀ بانک ملت كه پاداش دریافت كردهاند و80/342  شامل-  نفر از سپردهگذاران را42/809  این پژوهش تأثیر پاداشهاي قراردادي بر رفتار.است
، بیشتر پژوهشهاي انجامشده در این حوزه. بررسی كرده است8932  تا8913  از سال-  سپردهگذار عادي این بانک كه از این پاداشها برخوردار نشدهاند89/819
 در این پژوهش پاداشهاي قراردادي شامل بیمه و كارت بانکی ویژه بهاستثناي سود سپرده است و اثر.سود بانکی و تأثیر آن بر سپردهگذاران را بررسی كرده است
 نتایج پژوهش نشان میدهد پاداشهاي قراردادي سبب.این پاداشها بر طول دورۀ سپردهگذاري و نوسانات سپرده بهمنزلۀ عوامل تأمین مالی باثبات بررسی شده است
.افزایش ثبات تأمین مالی در بانک شده است
 سپردۀ بدون سررسید مشخص، رفتار سپردهگذاران، تأمین مالی باثبات:واژههای کلیدی
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مقدمه.

بعررد شررفافیت یعنرری افشرراي اطالعررات مررالی ،شررفافیت

بازارهاي مالی بهطور قرراردادي بره بازارهراي پرول و

ساختار هیئت مدیره و شفافیت سراختار مالکیرت) اسرت

سرمایه تقسیم میشوند كه عرضرهكننردگان وجروه را بره

(ابزاي و درخشیده .) 4089 ،از دیگر عوامرل کكرشرده،

متقاضیان آنها پیوند میدهند .برازار پرول ابزارهراي مرالی

ریسک پذیري بیش ازحد ،راهبرد هاي مدیریت ریسرک

كوتاهمدتتر و بازار سرمایه ابزارهاي مالی بلندمردتترر

شکسررتخررورده و مقررررات زدایرری دولترری (لغررو قررانون

را معامله میكنرد .ایرن تقسریمبنردي اعتبراري اسرت؛ در

گررال

 -اسررتیگال 4و نبررود قرروانین و مقررررات بررراي

حالی كه بانک ها وامهراي رهنری سریسراله و برور هرا

مشتقات اعتباري) است (جلیرل ونرد .)4003 ،عرالوه برر

اوراق قرضۀ حتی سهساله را معامله میكنند كه به ترتیب

عوامل یادشده كه بره طرور عمرده شرامل عوامرل كرالن

نماد بازار پول و سرمایهاند .بهطور كلی معمراري سیسرتم

اقتصادي اند ،ویژگری هراي خراه هرر بانرک در میرزان

مالی رابطۀ نسبی بانکها و بازار سرمایه را تعیین میكنرد

اعتباردهی و درنهایت ایجادشدن یا ایجادنشردن ب رران

و با توجره بره گررایش بازارهراي مرالی بره برازار پرول یرا

مؤثرند (ژوان.)4081 ،9

سرررمایه ،آن نمررامهررا را بانررک  -پایرره یررا بررازار  -پایرره

یکی از مشکالت بانرکهرا در سرال هراي اخیرر كره

مینامند .كشورهاي در حال توسعه بیشتر بانک  -پایهاند

ممکن است در آینده ب ران ساز باشرد ،تغییرر رویکررد

كه واسرطهگرري قدرتمنردي دارنرد و بیشرتر كشرورهاي

مشتریان و توجه ویژۀ آنان به حسرا هرا و سرپردههراي

توسعهیافته بازار  -پایهانرد كره در پری واسرطهزدایریانرد

بدون سررسید مشخص 2است .برا توجره بره اینکره ایرن

(عبدهتبریزي و رادپور.)4088 ،

سپرده گذاران در این نوع از سپرده ،قادرند هر زمان كه

در سررال هرراي اخیررر ب ررران هرراي مررالی ایجادشررده،

مایررل انررد از حسررا برداشررت یررا برره آن واریررز كننررد،

مشکالت اقتصرادي زیرادي را بره وجرود آورده اسرت.

بانک ها به شدت در زمینۀ تأمین مالی باثبات برا ریسرک

یکی از مهم ترین این ب ران ها ،ب ران مالی سرال 4001

روبه رو هستند (احمدیان و كیران ونرد .)4084 ،بره طرور

در آمریکاسرررت كررره بخرررش زیرررادي از بانرررکهرررا و

كلی مدیریت سپرده ها در بانک ،برا توجره بره افرزایش

مؤسسه هاي مالی را در سراسرر دنیرا برا مشرکل روبرهرو

تعداد سپرده هاي بدون سررسید مشکل تر شرده اسرت و

كرد؛ بنابراین ،توجه به ریسک هرا و مشرکالت موجرود

بانک ها در زمینۀ ن وۀ سررمایه گرذاري پرس انردازها برا

اقتصررادي و پیشررگیري از آنهررا ،ممکررن اسررت از ایجرراد

توج ه به میزان سود تسهیالت و سود سپرده ها ،بهشردت
4

ب ران هاي بعردي جلروگیري كنرد (بنگسرون.)4089 ،8

با ریسک نقدینگی روبه رو هستند (پرومپین  .)4002 ،از

ریشه و دلیل ب ران ازنمر كارشناسان متنروع و مختلر

آنجا كه این سپرده ها تاریخ سررسید مشخصی ندارنرد،

بوده است كره شرامل عوامرل مررتب برا اقتصراد كرالن

نمی تروان دربرارۀ تراریخ دقیرط ابطرال ،كراهش و حتری

(كاهش قیمت امالک و مستغالت) ،سیاست هاي پرولی

افررزایش آنهررا انهررارنمر كرررد؛ بنررابراین ،بانررک هررا و

(نرخ بهرۀ پایین طی سالهاي  4004ترا  ،)4002عوامرل

مؤسسه هاي مالی با استفاده از روش هاي پیش بینی رفتار

مرتب با اقتصراد خررد (وام هراي بردون پشرتوانه ،اوراق

مشتریان و سوابط و پیشینۀ موجود سرپرده گرذاران خرود

بهادار مشتقۀ مبهم) و عوامل مرتب با شفافیت (هرر سره
1. Bengtsson

2. Glass-Steagall act
3. Xuan
4. Non-Maturing deposit
5. Pompian

تأثیر پاداشهاي قراردادي بر سپردههاي بدون سررسید مشخص ...

قادرند تمهیداتی براي باثبرات تركرردن ترأمین مرالی در
بخررش سررپرده هرراي خررود فررراهم كننررد (حقیقرری و
مؤمنینژاد.)4082 ،

29

رضا تهرانی و همکاران

مبانی نظری.
همانطور كه اشاره شرد در ایرن پرژوهش برا بررسری
رفتار سپردهگذاران بانکها و گرایش آنان به سپردههاي

در این زمینه در سال هاي اخیر برخی بانرک هرا چره

بدون سررسید مشرخص ،راهکرارهرایی در حروزۀ ثبرات

در داخل و چه در خ ارج از كشور ،اقدام بره تخصریص

تأمین مالی بانکها ارائره شرده اسرت .در حروزۀ بررسری

پاداش و انگیزاننده هایی به سپرده گرذاران كررده انرد ترا

رفتار مشتریان در نمام بانکی و ترأثیر آن برر ثبرات ترأمین

آنان را نسبت به نگهداري سپردۀ خود در بانک تشویط

مالی ،مطالعات كمی انجام شده اسرت و بیشرتر مطالعرات

كنند .برراي مثرال اشرالتر ،8سروروز 4و ونردلز)4084( 9

در حوزۀ سرمایهگذاري و رفترار سررمایهگرذاران مررتب

ثبات تأمین مالی بانک ازطریط پاداش هاي ارائه شده بره

با بازار سررمایه اسرت .براسرا

سپرده گذاران در كشور آلمان را بررسی كررده انرد .در

بخش روش پژوهش به آن اشاره شده است ،ثبات تأمین

پررژوهش مررذكور دو نرروع پرراداش شررامل سررود جررایزه

مررالی در بانررک بررا اسررتفاده از دو روش طررول مرردت

(مشروط بر حفظ سپرده به مدت  2سال) و یارانۀ دولتی

سپردهگذاريها و نوسانات سپردهها بررسی شرده اسرت.

مشابه با سود جایزه (مشروط بر حفظ سپرده به مردت 9

در این زمینه تأثیر پراداشهراي ارائرهشرده توسر بانرک

سال) بررسی شده است .نتایج نشان میدهد پاداشهاي

(پاداشهاي رایرج در بانرک ملرت شرامل بیمره و كرارت

قراردادي ارائهشده به مشتریان سبب ثبرات ترأمین مرالی

بانکی خاه) بر این دو متغیر بهمنزلرۀ مهرمتررین عوامرل

در بانک شده است ؛ درواقرع ،الگروي اسرتفاده شرده در

ثبات در تأمین مالی بانک آزمرون شرده اسرت؛ درواقرع،

پژوهش حاضر نیز برگرفتره از مقالرۀ مرذكور اسرت .برا

فرضیۀ اصلی پژوهش بیان میكنرد كره برین پراداشهراي

توجرره برره اینکرره موضرروع افررزایش سررپرده هرراي برردون

قراردادي و ثبرات ترأمین مرالی بانرک ،رابطرۀ معنراداري

سررسید مشخص ،مشکل بسریاري از بانرک هرا در دنیرا

وجررود دارد .ایررن فرضرریه ازطریررط دو فرضرریۀ فرعرری

بوده است و در سال هاي اخیر بانک ها در داخل كشرور

بهصورت زیر ارائه شده است:

نیز با این چالش روبره رو شرده انرد ،بررسری روش هراي
حفظ سپرده ها و جلوگیري از فررار آنهرا بسریار مهرم و
ضررروري اسررت؛ ازایررنرو ،در ایررن پررژوهش بررا مرردنمر
قرار دادن پاداش ها و انگیزاننده هاي رایج كه در فاصرلۀ

الگروي پرژوهش كره در

فرضیۀ اول :بین پاداشهاي قراردادي برا مردت زمران
سپرده رابطۀ مستقیم و معنیداري وجود دارد.
فرضیۀ دوم :بین پراداش هراي قرراردادي برا نوسرانات
سپرده رابطۀ معکو

و معنیداري وجود دارد.

سال هاي  8913تا  8932به گروهی از مشرتریان حقیقری

طی سالهاي اخیر تمایل سپردهگذاران هم در كشور

بانک ملت اختصاه داده شرده اسرت ،موضروع ثبرات

هررم در سراسررر جهرران برره سررپردههرراي برردون سررسررید

سررپرده هررا در ایررن گررروه از مشررتریان و مقایسررۀ آن بررا

مشخص افزایش یافته و ایرن امرر مشرکالتی را در حروزۀ

مشتریان عادي كه این پاداشها را دریافرت نکرردهانرد،

تأمین مالی باثبات بانرک ایجراد كررده اسرت (كرریج 2و

بررسی شده است.

دینگرررررر)4089 ،4؛ درواقرررررع ،تمرررررایالت رفتررررراري
سرمایه گذاران و سوگیري هاي رفتاري بر سرمایه گذاري
1. Schlueter
2. Sievers
3. Wendels

4. Craig
5. Dinger
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تأثیرگذار اسرت (گرجریزاده

از پشیمانی ،م افمهكاري ،پافشاري برر عقیرده ،گریرز از

آنان در زمینههاي مختل

و خانم مدي .)4089 ،بره عبرارت دیگرر ،بانرکهرا در

زیررران و ...اسرررت كررره در داخرررل و خرررارج از كشرررور،

ترازنامه هاي خود بهطور جدي با ب ث رفترار مشرتریان و

پژوهش هاي زیادي در حوزۀ بازار سرمایه در ایرن زمینره

سپردهگذاران روبهرو هستند؛ زیررا یکری از منرابع اصرلی

انجام شده است .برخی از آنها برر وجودداشرتن و برخری

ترررأمین مرررالی بانرررکهرررا ازطریرررط سرررپردههاسرررت

برررر وجودنداشرررتن عوامرررل رفتررراري و ترررأثیر آنهرررا برررر

(رهنمررايرودپشرررتی و زندیررره .)4088 ،بررسررری رفترررار

تصمیمگیري سرمایهگذاران اشاره كردهاند (خوشطینت

سرمایه گذاران و مباحث مرتب برا آن ازجملره خطاهراي

و ناديقمی .)4080 ،برا مرروري برر ادبیرات پرژوهش در

رفتاري ،از مهم ترین مباحثی است كه ممکن است برراي

حوزۀ رفتار سرمایه گذاران مشراهده مریشرود كره بیشرتر

بازارهاي سررمایه گرذاري بسریار مهرم باشرد و بررسری و

پژوهش هاي انجامشرده در داخرل و خرارج از كشرور برا

رصررد دائررم رفتررار سرررمایهگررذاران در مسرریر توسررعۀ

حررروزۀ برررازار سررررمایه مررررتب اسرررت و در حررروزۀ

كسبوكار مهم و ضروري اسرت (خواجروي و قاسرمی،

سرمایه گذاري در بانرک هرا و بررسری رفترار مشرتریان و

.)4009

خطاهاي رفتاري پژوهشهاي كمی انجام شده است.

به طور كلی از سیستم بانکی با عملکرد مناسب انتمار

ب ث تأمین مالی از مباحث مهم رشرتۀ مرالی اسرت و

میرود با استفاده از پساندازها ،تأمین مرالی پرروژههراي

پژوهشهاي گستردهاي در این زمینه انجام شده است .برا

سودآور و با بهرهوري باال را انجام دهد و سود حاصل را

توجه به مبانی نمري پژوهش در حوزۀ ثبات ترأمین مرالی

مطررابط بررا قرروانین بانکررداري اسررالمی برره سررپردهگررذاران

در بانررکهررا ،ب ررث ارائررۀ پرراداش برره سررپردهگررذاران از

تخصرریص دهررد (عابررديفررر ،حسررن و ترررازي.)4082 ،

مهم ترین مباحث اسرت .اشرالتر و همکراران ( )4084در

همانطور كه اشاره شد ،ترأمین مرالی بانرکهرا در ایرران

پژوهشی در زمینۀ ثبات ترأمین مرالی بانرک ،راهبردهراي

بیشتر ازطریط سپردهها ،سرمایه و بدهی به بانک مركرزي

قیمت گذاري و ب ث تخصیص پاداش به سرپردهگرذاران

یا سایر بانکهاست و یکی از منرابع اصرلی ترأمین مرالی،

به نترایج مهمری دسرت یافتره انرد .آنهرا برا بررسری رفترار

سررررپردههررررا هسررررتند (شرررراه را)4082 ،8؛ بنررررابراین،

مشتریان خرد ،پاداش هاي ارائهشرده بره مشرتریان و ترأثیر

زیرنمرگرررفتن رفتررار مشررتریان و بررسرری راههرراي حفررظ

آنها برر ثبرات سرپرده هرا را بررسری كررده انرد و دو نروع

سپردههاي موجود و جذ سپردههاي جدیرد از اهردا

پاداش شامل سود جرایزه (مشرروط برر حفرظ سرپرده بره

اساسرری یررک بانررک یررا مؤسسررۀ مررالی اسررت .شررواهد و

مدت  2سال) و یارانۀ دولتی مشابه با سود جایزه براسا

پژوهشهاي ت لیلگران حوزۀ رفتار و اقتصاد مالی نشران

پرداخت سود بیشتر (مشروط برر حفرظ سرپرده بره مردت

داده اسرررت خطاهررراي رفتررراري ترررأثیر چشرررمگیري برررر

 9سررال) را بررسرری كررردهانررد .نتررایج نشرران داده اسررت

سررررمایهگرررذاريهررراي افرررراد و حتررری شرررركتهررراي

پرراداشهرراي قررراردادي تررأثیر مثبترری بررر طررول مرردت

سرمایهگذاري دارد (وكیلریفررد ،فررو نرژاد و خشرنود،

سپرده گذاري و كاهش نوسانات سپرده دارد و درنهایرت

 .)4089از معرو تررین خطاهراي رفتراري یرا احساسری

سبب ثبات تأمین مالی بانرک مری شرود .در حروزۀ ثبرات

سرمایه گذاران ،اعتمادبهنفس بیشازحد ،تر

یا اجتنا
1. Shahchera

تأمین مالی و ترر

سرپردهگرذاران بره دنبرال رفترار سرایر
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سررپردهگررذاران ،رودریگررز ،8كریس 4و گارسریا)4081( 9

است ناكارآمد باشرند .بروئرر 89و پروسرت )4009( 82در

از

زمینۀ بانکداري خرد و مهندسی مالی رفتاري و در بخش

زیرران ،سرربب برداشررت سررپردههررا توسر سررپردهگررذاران

م صوالت و خدمات ساختاریافته پرژوهش هرایی انجرام

میشود.

داده اند و نتایج آنهرا در حروزۀ سررمایه گرذاري در نمرام

نشان دادند عوامل و سوگیري هاي رفتاري مانند ترر

با توجه به سروگیريهراي رفتراري سررمایهگرذاران و
مبانی نمري ارائه شده در این زمینه ،برراي تبیرین و اثبرات

بررانکی را منتشررر كررردهانررد .در ایررن حرروزه كتررا هررا و
مقالههاي زیادي منتشر شده است.

نقش این عوامل پژوهش هایی همراه با خالصۀ نتایج آنها

با توجه به مروارد مطرر شرده در زمینرۀ پیشرگیري از

ارائه شده اسرت .ازجملره پرژوهش آركرا  ،2هرشرلفر،4

وقوع ب رانهاي مالی احتمرالی ماننرد ب رران مرالی سرال

دانلینگ 2و لیم )4001( 9اشاره كرد كه با توجه بره نقطرۀ

 4001و مبانی نمرري ارائره شردۀ مبتنری برر آن ،آمیردو

84

مرجع  -كه كرانمن 1و تورسرکی )8393( 3بره آن اشراره

( )4089ساختار بازار پولی (بانکی) و راهبرد تأمین مرالی

كرده اند  -سرود و زیران مشرتریان و نقطرۀ مرجرع آنهرا و

را بر ریسک و بازده بررسی كرد .او در ایرن زمینره391 ،

خطاهرراي رفترراري در ایررن حرروزه را بررسرری كررردهانررد.

بانک در  44كشور را بررسی كرده است .نتایج در زمینۀ

ازجمله پژوهش هاي جامع در این زمینه كتابی اسرت كره

ب ران مالی سال  4001نشان می دهد درجۀ باالي قردرت

بیکرررر 80و ریکررراردي )4082( 88منتشرررر و در آن رفترررار

بررازار (بررازار پررول) و اسررتفاده از منررابع مررالی تولیدشرردۀ

مررالی رفترراري

داخلی ممکن است سبب ریسک و تأثیرپذیري كمترر از

بررسی كردند .عالوه بر این آنها پژوهشهایی در حروزۀ

ب ران مرالی شرود .در زمینرۀ ب رران سرال  4001و نقرش

سرمایه گذاران نمام بانکی ارائه داده انرد .فلرین)4001( 84

سرراختار تررأمین مررالی بانررک ،واسررکوئز 82و فرردریکو

89

در پژوهش مشابهی این موضوع را بررسی و بیران كررده

( )4084پژوهش هایی انجام داده اند و شواهدي مبتنی برر

اسررت كرره بررا وجررود نمررر اقتصرراددانان كالسرریک كرره

ارتباط ساختار تأمین مالی و میزان تأثیرپرذیري از ب رران

می گویند بازار كاراست و تصرمیم هراي سررمایهگرذاران

مالی یافترهانرد و خالصرهاي از نترایج ایرن پرژوهشهرا را

عقالیی است ،رفتار سرمایه گذاران و رفتار برازار ممکرن

منتشر كردهاند.

سرررمایهگررذاران را از جنبررههرراي مختل ر

است به طور وسیعی غیرعقالیی و متناقض باشد .براسرا

با توجره بره مبرانی نمرري ارائرهشرده دربرارۀ اهمیرت

روانشناسری افررراد حقیقرری سرررمایهگررذار ،سررهام ممکررن

سپردهها به منزلۀ مهمترین منابع تأمین مالی در بانکهرا و

است به اشتباه قیمت گرذاري شرود و بازارهرا نیرز ممکرن

روشهاي حفظ و جذ منابع جدید ،در ایرن بخرش بره
بررسی پژوهشهرا در ایرن حروزه اشراره شرده اسرت .از
پررژوهشهرراي داخلرری كرره در ایررن زمینرره انجررام شررده و

1. Rodriguez
2. Kiss
3. Garcia
4. Arkes
5. Hirshleifer
6. Danling
7. Lim
8. Kahneman
9. Tversky
10. Baker
11. Riccardi
12. Flynn

تأییدكنندۀ مبانی نمري ارائهشده است ،پایاننامرۀ بهشرتی
( )4004اسررت .ایررن پژوهشررگر عوامررل م رؤثر بررر بهبررود

13. Breuer
14. Perst
15. Amidu
16. Vazquez
17. Federico
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مدیریت جذ و حفظ سپردههاي بانکی و چهرار گرروه

الگو نشران مریدهرد برداشرت ناگهرانی سرپردههرا سربب

از سرپردهگررذاران را بررسری كرررده اسرت .او عررواملی از

كرراهش قرردرت وامده ری بانررکهررا و درنتیجرره كرراهش

قبیررل كوترراهشرردن زمرران انجررام عملیررات بررانکی ،ن رروۀ

سرمایهگذاري و تولید میشود.

برخورد كاركنان بانک با مشتریان ،تبلیغرات و بازاریرابی

در كشور ما عامل اصلی حفرظ سرپردههرا و افرزایش

و میررزان مزایرراي مررالی ارائررهشررده برره مشررتریان در حفررظ

ثبات تأمین مالی در بانکها ،سود سپرده است؛ بنرابراین،

سرپردههراي فعلری و جررذ سرپردههراي جدیرد را مرؤثر

برخرری پررژوهشهرراي مرررتب در ایررن حرروزه برره پیشررینۀ

تشررخیص داده اسررت .طالرربلررو ( )4088اثررر مقررررات

پژوهش اضافه شده است؛ البته در این زمینه پژوهشهاي

تنمیمی و رقابت برانکی برر ریسرکپرذیري بانرکهرا را

زیادي انجام شده است .درنتیجه در این پژوهش بره ایرن

بررسی كرده است .در پژوهش دیگري عوامل مرؤثر برر

عامل اشاره نشده و سایر عوامرل تثبیرتكننردۀ سرپردههرا

حفظ سپرده هاي برانکی و پریشبینری آنهرا برا اسرتفاده از

بررسی شده است .ازجمله پرژوهشهراي مررتب در ایرن

الگوي شبکۀ عصربی توسر شراهمیرري ( )4082بررسری

زمینه« ،ارائۀ الگو در تعیین نرخ سرود و تغییرر نررخ برازار

شده است .هرچنرد از نگراهی دیگرر و برا رویکررد خلرط

براي مشتریان خرد» است كه توسر یوسرال ،8گررل  4و

مزیت رقرابتی منبرعم رور پایردار برراي نمرام برانکی نیرز

مورا )4081( 9انجام شده است .مباحث تأثیر سپردهها برر

پژوهشهایی انجام شده و بره ترأثیر سررمایۀ سراختاري و

تعیین نرخ سود و موارد مرتب با آن ازجمله قیمت سرهام

سرمایۀ مشتري و عملکرد برتر بانکهرا برهمنزلرۀ عوامرل

و حتری ترأثیر آن بررر صررورتهرراي مررالی نیررز از مباحررث

تأثیرگذار بر مزیتهاي رقابتی بانکها توجه شده اسرت.

جرررذا برررراي پژوهشرررگران اسرررت؛ ماننرررد پرررژوهش

بابایی ( )4001عوامل مؤثر بر ماندۀ سپردههراي برانکی را

زاكرش  ،2انگلیش 4و وندنهاول )4081( 2كره دربرارۀ

با تأكید بر سپردهها بررسری و بره عوامرل متعرددي برراي

ریسک نرخ بهره و ارزش سهام بانک انجام شده است.

افزایش ماندۀ سپردههاي بانکی اشاره كرده است.

مبانی نمري پژوهش به مباحث مرتب با رفتار مشتریان

با توجه به اهمیت پیشبینی و اثر رفتار سپردهگرذاران

و تأثیر آنها بر سرمایهگذاري با تأكید ویژهاي اشاره كررده

و عواقب جردي فررار سرپردههرا برر ترازنامرۀ بانرکهرا و

است و برخی پژوهشهراي خرارجی اشرارهشرده نیرز ایرن

مواردي كه در این حوزه بیان شده است ،در ایرن بخرش

موضرروع را تأییررد م ریكننررد .در زمینررۀ منررابع داخل ری نیررز

بررسیها و پژوهشهایی ارائه مریشرود كره تأییدكننردۀ

پژوهشهایی در این باره انجام شده اسرت .ازجملره مقالرۀ

مبرانی نمررري اشرارهشررده هسررتند :احمردیان و كیررانونررد

دارابی ( )4084با نام «ابعراد و رویکردهراي مرالی رفتراري»

( )4084در پژوهشی اثر سیاست پولی را بر قدرت ترأمین

كه در آن این نتیجه به دست آمده اسرت كره نمریرۀ مرالی

مالی بخش تولید توس بانکها و شاخصهراي ریسرک

رفتاري نقشرری تعیرینكننرده و بااهمیرت در تبیرین رفترار و

نقررردینگی بررسرری كرررردهانرررد .نترررایج پرررژوهش آنهرررا

تصمیمگیري سررمایهگرذاران در برازار و آثار آن بر رفترار

شاخص هایی براي بررسی مقاومت بانک ارائه مری كنرد.

بازارهاي مرالی دارد .در ایرن زمینره اژدهراكش و سرلطانی

این پژوهشگران با الگوسازي هجوم بانکی سپردهگذاران
در چهارچو الگروي تعرادل عمرومی پویراي تصرادفی،
الگویی در این زمینه ارائه كردهاند .نتایج بهدستآمده از

1. Uysal
2. Gerlach
3. Mora
4. Zakrajšek
5. English
6. Van Den Heuvel
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( )4082و رهنمايرودپشتی و زندیه ( )4088كترا هرایی

رفتاري ،به مباحث مقدماتی در این زمینه اشاره شده است.

به چاپ رساندهاند .اسرالمیبیردگلی و كردلرویی ()4088

این دو پژوهشگر در سالهاي بعرد پرژوهشهراي دیگرري

نیز پژوهشی با تأكید بر مالی رفتاري و فراینرد طریشرده از

در این زمینه انجام دادهاند.

مالی استاندارد تا نوروفاینا

انجام دادهاند .آنهرا مرواردي

را بررسی كردهاند كه در بازارهاي مالی و اقتصادي ترا بره
حال بهمنزلۀ پایه و اسا

پژوهشها وجود داشرته و «مرالی

اسررتاندارد» نامیررده شررده اسررت؛ سررپس مشررکالت آن و
انطباقنداشتن یافتههاي آن با واقعیرت را کكرر كرردهانرد و
گفتهاند كه مکتب مرالی رفتراري  -كره از سیسرتم عصربی
انسانها و اثر آن بر تصمیمات برهویرژه تصرمیمات مرالی و
اقتصرادي برگرفتره شرده اسرت  -بره مکترب نوروفاینررانس
معرو شده است.
البته همرانطرور كره اشراره شرد ،بیشرتر پرژوهشهراي
انجامشده در این زمینه در بخش برازار سررمایه بروده و در
حوزۀ نمرام برانکی و مرالی رفتراري پرژوهشهراي زیرادي
انجام نشده است .از دیگر پژوهشهاي انجامشده ،مطالعرۀ
فال پور و عبرداللهی ( )4088اسرت كره در آن ان رافرات
رفترراري در بررور

اوراق بهررادار تهررران ،تشررخیص داده و

رتبه بندي شده است .در این حوزه فت ی ،كنجکاومنفرد و
رنجبریان ( )4082نقش متغیرهاي روانشرناختی و آگراهی
بررر تمایررل برره سرررمایهگررذاري را بررسرری كررردهانررد.
پژوهشگران بر نقش واسطهاي درجرۀ ریسرکپرذیري هرر
یرررک از مشرررتریان تأكیرررد كرررردهانرررد .نترررایج نشررران داد
ریسرررکپرررذیري ،اعتمررراد ،خودكارآمررردي و آگررراهی
سرمایهگذاران تأثیر معنیداري برر درجرۀ ریسرک پرذیري
آنهررا دارد .در ایررن زمینرره بیشررترین اثرگررذاري بررر درج رۀ
ریسکپذیري مربوط به دانش و آگراهی سررمایهگرذاران
است .عالوه بر این ،ایرن موضروع برر نگررش و تمایرل بره
سرمایهگذاري اثر دارد .در سرالهراي گذشرته نیرز بره ایرن
موضوع اشاره شده است .برراي مثرال در مقالرۀ جعفرري و
دولترری ( )4009ضررمن بررسرری مباحررث مررالی و اقتصرراد

روش پژوهش.
در ایررن پررژوهش گروهرری از مشررتریان حقیقرری بانررک
ملررت در دو بخررش مشررتریان ویررژه و مشررتریان عررادي در
فاصررلۀ سررالهرراي  8913تررا  8932بررسرری شرردهانررد .ایررن
پژوهش از نوع كاربردي و ازل اظ دادهها توصیفی است؛
بنرررابراین ،ایرررن نررروع پرررژوهش توصررریفی را پرررژوهش
پسرویدادي مینامند .ازسوي دیگر ،با توجه بره اینکره در
پررژوهشهرراي همبسررتگی (همبسررتگی دومتغیررري ،ت لیررل
رگرسیون و ت لیل واریانس) رابطۀ برین متغیرهرا براسرا
هررد

پررژوهش ت لیررل مرریشررود ،ایررن پررژوهش از نرروع

همبستگی است .الگوهاي بررسیشده در ایرن پرژوهش از
نوع مقطعی است و براي ت لیل آنهرا از رگرسریون خطری
چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی استفاده میشود.
در این پژوهش با توجه بره حجرم بسریار دادههرا و نیراز بره
اجراي دستورات برنامهنویسی براي تبردیل دادههراي خرام
برره فرمررت قابررلاسررتفاده بررراي ت لیررلهرراي آمرراري ،همررۀ
ت لیلها با استفاده از نرمافزار  R 3.3.1انجام شده است.
هد

اصلی پژوهش بررسی رفترار مشرتریان خررد و

تغییر گرایش آنها برهسرمت سرپردههراي بردون سررسرید
مشخص و ارائۀ راهکار در این زمینه براي افرزایش ثبرات
تأمین مالی در بانک ملت است .جامعۀ آماري پرژوهش،
همۀ مشتریان حقیقی بانک ملت طی سرالهراي  8913ترا
 8932است .تعرداد مشرتریان ویرژۀ بانرک ملرت 80/342
نفرند كه همۀ آنان برراي نمونره انتخرا شردند؛ ولری برا
توجه به اینکه تعرداد مشرتریان خرردا عرادي بانرک ملرت
بیش از بیست میلیرون نفرر اسرت ،حجرم نمونره براسرا
جردول مورگران دسرتكررم  912نفرر اسرت كره در ایررن
پژوهش اطالعات تعرداد بیشرتري از مشرتریان بره دسرت
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آمد و استفاده شد؛ یعنی اطالعات مربوط به  89/819نفر

الگوي رگرسیون براي فرضیۀ  8بهصورت زیر است:

از مشتریان عادي به شیوۀ نمونه گیري تصادفی اسرتخراج

Duration

شد و در اختیار پژوهشرگران قررار گرفرت؛ بنرابراین ،در
مجموع نمونۀ پژوهش شامل  42/809سپردهگرذار در دو
بخش سپرده گرذاران ویرژه و عرادي اسرت .برا توجره بره
اینکه هر مشتري ممکن است بیش از یرک سرپردۀ بردون
سررسررید مشررخص داشررته باشررد ،تعررداد قراردادهرراي

الگوي رگرسیون براي فرضیۀ  4نیرز برهصرورت زیرر
است:
olatility

بررسی شده در این پژوهش بیش از تعداد سپردهگرذاران
و شرررامل  22/908قررررارداد اسرررت .حررردود  88میلیرررون
تراكنش این قراردادها براي بررسری نوسرانات سرپردههرا
بررسی شده است كه شامل میزان برداشرت و واریرزي و
میزان ماندگاري سپردهها با توجه به ماندۀ سپردههاست.
دربارۀ ثبات تأمین مالی بانک دو هد فرعی افرزایش
طول مدت سپرده گذاري و كاهش نوسانات سرپردههرا در
نمر گرفته شرده اسرت؛ بنرابراین ،متغیرهراي وابسرته شرامل
مرردت زمرران سررپرده و نوسررانات سررپرده و متغیررر مسررتقل،
پاداشهاي قراردادي (بیمره و كرارت برانکی ویرژه) اسرت
كه بر مبناي آن فرضیههاي پژوهش تبیین شده است.
الگوي پژوهش برگرفته از مطالعۀ اشالتر و همکاران
( )4084است كه به شکل زیر ارائه شده است:
Dependent variable = α + b independent
variable + ∑Ɵ micro characteristics + ∑Ɣ
macro characteristics + ε

مشخص است كه در الگوي اصرلی اسرتفادهشرده در
مقالۀ اشالتر و همکراران ( ،)4084عوامرل خررد و كرالن
نیز وارد شده است؛ بنابراین ،در الگوي بومیسرازيشرده

در این الگو طول مدت سرپرده گرذاري ()Duration
در فرضیۀ  8مدت زمان سپرده را نشران مری دهرد .مردت
زمرران سررپرده برحسررب سررال م اسرربه مرریشررود .برره ایررن
صورت كه تاریخ افتتا قرارداد از تاریخ خاتمۀ قررارداد
كم شده است .براي قراردادهایی كه فسخ نشرده بودنرد،
تاریخ فسخ  8932/84/43در نمر گرفته شد .بهعرالوه در
این پژوهش قراردادهایی كه فسخ نشدهاند اما از آخررین
تراكنش آنها بیشتر از  8سال مری گرذرد و مانردهحسرا
این قراردادها كمتر از صد هزار تومران اسرت ،در تراریخ
آخرین تراكنش خاتمهیافته م سو میشوند .نوسرانات
سپرده ( )Volatilityدر فرضیۀ  4نوسانات جریران نقردي
سپرده را نشان می دهد (از این پس بهطرور خالصره vola

منمور می شود) .مقدار  volaبراي قرارداد  iبا اسرتفاده از
فرمول زیر و مطابط با مقالرۀ اشرالتر و همکراران ()4084
م اسبه میشود:

نیز عوامل و فاكتورهاي مرتب با قراردادها و حسا هاي

∑

مشتریان مانند ضمانتنامه ،اعتبار اسنادي ،نوع حسرا و

در این فرمول مقادیر ورودي و خروجی به سپرده هرا

سن مشتري به منزلۀ عوامل خرد و عوامل كالن اقتصرادي

مدنمر قررار گرفتره و نوسرانات سرپرده برا توجره بره ایرن

ماننررد شرراخص سررهام ،ضررریب جینرری و تولیررد ناخررالص

مقادیر مشخص شده است .بهطور طبیعری سرپردههراي برا

داخلی بهمنزلۀ عوامل كرالن در نمرر گرفتره شرده اسرت؛

نوسرران كمتررر میررزان كمتررري ورودي و خروجرری یررا در

پس الگوهاي رگرسیون مطابط با فرضیه ها به شرکل زیرر

اصطال واریز و برداشت داشته است.

توضیح داده میشود:
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کكررر ایررن نکترره ضررروري اسررت كرره بررا توجرره برره

گرفته شده است كه ازسوي دولت مانند سرود جرایزه بره

ممنوعبودن ارائۀ سود جایزه و ثابرتبرودن نررخ سرود در

سپرده گذاران اعطا میشود؛ ولی این مرورد نیرز در نمرام

نمام بانکی ایران و تعدد پژوهشهراي داخلری در حروزۀ

بانکی ایران رایج نیست؛ بنابراین ،پاداشهراي قرراردادي

سود سپردهها ،پاداشهراي قرراردادي از مرواردي برهجرز

در نمر گرفتهشده (بیمه و كارت بانکی ویرژه) منطبرط برا

سود انتخا شرده اسرت .در الگروي پرژوهش اشرالتر و

نمررام بررانکی كشررور و از پرراداشهرراي رایررج و پركرراربرد

همکاران ( ،)4084یارانۀ دولتی نیز برراي سرپردههراي برا

اسررت .در جرردول ( ،)8ن رروۀ انرردازهگیررري متغیرهرراي

طول مردت سرپردهگرذاري بریش از هفرت سرال در نمرر

پژوهش شر داده شده است:

جدول ( )1نحوۀ اندازهگیری متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیر

نماد

8

مدت زمان سپرده

Duration

4

نوسانات سپرده

Volatility

9

پاداشهاي قراردادي Contractual
Reward

نحوۀ اندازهگیری
مدت زمان سپرده (برحسب سال) با استفاده از تفریط تاریخ فسخ قرارداد و تاریخ افتتا
حسا م اسبه میشود.
تراكنشهاي سپرده مدنمر قرارگرفته است.
متغیر مجازي است؛ به این صورت كه اگر مشتري پاداشهاي قراردادي دریافت كرده
باشد ،مقدار  8و در غیر این صورت مقدار  0میگیرد.

2

اعتبار اسنادي

LC

متغیر مجازي است؛ به این صورت كه اگر مشتري اعتبار اسنادي دریافت كرده باشد،
مقدار  8و در غیر این صورت مقدار  0میگیرد.

4

تسهیالت

Loan

متغیر مجازي است؛ به این صورت كه اگر مشتري تسهیالت دریافت كرده باشد ،مقدار
 8و در غیر این صورت مقدار  0میگیرد.

2

ضمانتنامه

Guarantee

متغیر مجازي است؛ به این صورت كه اگر مشتري ضمانتنامه دریافت كرده باشد،
مقدار  8و در غیر این صورت مقدار  0میگیرد.

9

شاخص كل بور
اوراق بهادار

index

1

رشد تولید ناخالص
داخلی

GDP

3

رشد ضریب جینی

Gini

80

سود وام

Interest of loan

88

84

نوع حسا

سن

 Stock marketمقدار شاخص بور

در روز فسخ قرارداد (شاخص از و سایت بور
تهران استخراج شد).

اوراق بهادار

رشد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی طی سالهاي  8913تا  8932از
و سایت بور اوراق بهادار تهران استخراج شد).
رشد ضریب جینی (ضریب جینی طی سالهاي  8913تا  8932از و سایت بانک
مركزي استخراج شد).
سود وام در زمان فسخ قرارداد

نوع حسا شامل كوتاهمدت ،بلندمدت و قرضال سنه است كه بهصورت دو متغیر
مجازي و دودویی وارد الگو میشود .اگر حسا قرضال سنه باشد ،متغیر مجازي اول
Account type
مقدار  8میگیرد .اگر حسا كوتاهمدت باشد ،متغیر مجازي دوم مقدار  8میگیرد و
اگر حسا بلندمدت باشد ،هر دو متغیر مجازي برابر با  0خواهند بود.
Age

سن افراد در زمان فسخ قرارداد كه بهصورت تفریط سال تولد از سال فسخ قرارداد م اسبه
میشود.

یافتهها.
یافتههاي توصیفی پژوهش در ابتردا شرامل اطالعرات

توصرریفی مربرروط برره متغیرهرراي پررژوهش اسررت كرره در
جدول ( )4ارائره شرده اسرت .مطرابط برا ایرن اطالعرات،
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میانگین مدت زمان سپردۀ اعضراي نمونره برابرر برا 4/92
سال و ان را

معیار  4/02است .نوسانات جریان نقردي

سپرده برابر با  0/88و ان را

بررا  0/91و ان رررا
بور

معیررار آن  0/04و میررانگین شرراخص

اوراق بهادار تهران برابر با  22002/94و ان ررا

معیار  0/40است .شاخص

معیار آن  49942/42است .درنهایرت میرانگین سرود وام

رشد تولید ناخالص داخلی در طرول سرالهراي  8913ترا

معیرار آن  4/91اسرت.

 ،8932میانگین  -0/082دارد و ان را

معیار آن 0/041

است .در طول این سالها میرانگین شراخص جینری برابرر

برابر با  83/89درصرد و ان ررا

كمترین میزان سود وام برابر با  89درصرد و بیشرترین آن
برابر با  42درصد بوده است.

جدول ( )2اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

مدت زمان سپرده

4/92

4/02

0/00

2/00

نوسانات جریان نقدي سپرده

0/88

0/40

0/00

0/98

رشد GDP

-0/082

0/041

-0/040

0/094

Gini

0/91

0/04

0/99

0/28

22002/94

49942/42

83/89

4/91

شاخص بور
سود وام

13400/20 84289/30
89/00

42/00

براي استفاده از رگرسیون براي آزمرون فرضریههراي

وجودنداشررتن همبسررتگی در خطاهررا از آمررارۀ دوربررین

پژوهش ،ابتدا مفروضات الزم بررسی شد .نتایج آزمرون

واتسون استفاده شد .مقدار این آمراره برراي الگروي اول

نشرران داد متغیررر وابسررتۀ

پژوهش برابر با  8/24و براي الگوي دوم پژوهش برابر با

پژوهش (مدت زمان سپرده) توزیع نرمال ندارد ( Pكمتر

 8/14م اسبه شد .با توجه به اینکه این آماره براي هر دو

از )0/04؛ اما با توجه به اینکه حجم نمونه زیاد اسرت ،برا

الگررو بررین  8/4تررا  4/4قرررار دارد ،ایررن نتیجرره برره دسررت

استفاده از قضیۀ حد مركزي ،آمارههراي آزمرون برهطرور

میآید كه همبستگی در خطاها وجود ندارد و خطاهرا از

مجررانبی از توزیررعهرراي مناسررب پیررروي خواهنررد كرررد؛

یکدیگر مستقل انرد .برراي بررسری فررض وجودنداشرتن

بنابراین ،توجیه نشدن این فرضیه قابلچشرمپوشری اسرت.

ناهمسانی واریانس از آزمون وایرت اسرتفاده شرد .نترایج

یکررری دیگرررر از مفروضرررات الزم برررراي رگرسررریون،

این آزمرون ،وجودنداشرتن ناهمسرانی واریرانس را تأییرد

وجودنداشتن هم خطی بین متغیرهراي مسرتقل الگوسرت.

كرد ).(p>0.05

كولمرروگرو

 -اسررمیرنو

براي این نکته از عامل تورم واریانس استفاده شرد .نترایج

جدول ( ،)9نتایج حاصل از برازش الگوي رگرسیون

نشرران داد مقرردار شرراخص تررورم واریررانس بررراي همررۀ

به روش حداقل مربعات معمولی را براي فرضریۀ  8نشران

متغیرهرراي مسررتقل پررژوهش كمتررر از  4اسررت؛ بنررابراین،

میدهد .همانطور كه مشاهده مریشرود ،مقردار  pبرراي

نتیجه گیري می شود كه برین متغیرهراي مسرتقل پرژوهش

متغیر پاداشهاي قراردادي برابر با  0/044است و از آنجا

هررمخطرری وجررود نرردارد .بررراي بررسرری وجودداشررتن یررا

كه كمتر از  0/04است ،این نتیجه به دست مریآیرد كره

تأثیر پاداشهاي قراردادي بر سپردههاي بدون سررسید مشخص ...
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در سطح اطمینان  34درصرد ،پراداشهراي قرراردادي برر

نداشته اند .از بین شاخص هاي كرالن موجرود در الگرو،

مدت زمان سپرده تأثیر معناداري دارد .با توجه بره اینکره

شاخص كل بور

و رشد تولید ناخالص داخلری ترأثیر

ضریب رگرسیونی این متغیر برابر با  8/01و مقدار مثبتری

معنرراداري بررر مرردت زمرران سررپرده دارنررد ( Pبیشررتر از

اسررت ،ایررن نتیجرره برره دسررت مرریآیررد كرره پرراداشهرراي

) 0/04؛ به این صورت كه شاخص كرل برور

ترأثیري

قراردادي موجب افزایش مدت زمان سپرده میشرود؛ بره

منفی و رشد تولیرد ناخرالص داخلری ترأثیري مثبرت برر

عبارت دیگر ،بین پاداش هاي قرراردادي برا مردت زمران

مدت زمان سپرده دارند .رشد ضریب جینری هرم ترأثیر

سپرده ،رابطۀ مستقیم و معنیداري وجود دارد.

معناداري بر متغیر مدت زمان سپرده نردارد ( Pكمترر از

از بین متغیرهاي كنتررل موجرود در الگرو ،دریافرت

 .)0/04به عالوه همان طور كره در ایرن جردول مالحمره

اعتبار اسنادي ،دریافت تسهیالت و دریافت ضمانت نامه

می شود ،سود وام ،نوع حسا و سن هم تأثیر معناداري

بر متغیر وابسته یعنی مدت زمان سپرده ترأثیر معنراداري

بر الگو دارند.

جدول ( )3نتایج حاصل از برازش الگوی رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی برای فرضیۀ 1
متغیر وابسته
متغیر
عرض از مبدأ )(constant

مدت زمان سپرده
آمارۀ t

P

-4/32

*0/009

8/01

0/21

4/44

*0/044

8/23

4/34

0/48

0/289

0/38

0/40

8/12

0/022

-0/83

0/34

-0/40

0/193

-0/0081

0/00004

-1/89

*<0/008

رشد تولید ناخالص داخلی

0/00009

0/00004

9/22

*<0/008

ضریب جینی

-1/43

82/93

-0/20

0/448

سود وام

0/21

0/84

4/49

*<0/008

9/18

0/49

2/94

*<0/008

9/94

0/42

2/82

*<0/008

0/04

0/04

9/04

*<0/009

پاداشهاي قراردادي
(سطح مرجع :دریافتنشدن)
دریافت اعتبار اسنادي
(سطح مرجع :دریافتنشدن)
دریافت تسهیالت
(سطح مرجع :دریافتنشدن)
دریافت ضمانتنامه
(سطح مرجع :دریافتنشدن)
شاخص كل بور

نوع حسا قرضال سنه
(سطح مرجع :بلندمدت)
نوع حسا كوتاهمدت
(سطح مرجع :بلندمدت)
سن

ضریب رگرسیونی خطای استاندارد
84/38
-29/04
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جدول ( ،)2نتایج حاصل از برازش الگروي رگرسریون

از بین متغیرهاي كمکی موجود در الگو ،دریافت اعتبرار

به روش حداقل مربعات معمرولی را برراي فرضریۀ  4نشران

اسنادي و دریافت ضمانت نامه بر متغیر وابسته یعنی نوسانات

میدهد .همانطور كره مشراهده مریشرود ،مقردار  pبرراي

سپرده تأثیر معنراداري نردارد؛ امرا دریافرت تسرهیالت ترأثیر

متغیر پاداش هاي قراردادي بسیار نزدیک به صرفر اسرت و

معناداري بر نوسانات سپرده دارد .از بین شاخصهاي كرالن

از آنجا كه كمتر از  0/04است ،این نتیجه به دست میآید

موجود در الگو ،شاخص كل بور  ،رشرد تولیرد ناخرالص

كه در سطح اطمینان  34درصد ،پاداشهاي قرراردادي برر

داخلی و ضریب جینی ترأثیر معنراداري برر نوسرانات سرپرده

نوسانات سرپرده ترأثیر معنراداري دارد .برا توجره بره اینکره

دارد .برره ایررن صررورت كرره دو متغیررر رشررد تولیررد ناخررالص

برآورد ضریب این متغیر برابر با  -0/092و مقداري منفری

داخ لی و ضریب جینری ،برا توجره بره ضرایبشران كره اعرداد

است ،این نتیجه بره دسرت مریآیرد كره برین پراداشهراي

مثبتیاند ،تأثیري مثبت و شاخص كل برور ترأثیري منفری

و معنریداري

بر نوسانات سپرده دارند .عالوه بر این موارد ،سود وام ،نروع

قراردادي با نوسانات سپرده ،رابطۀ معکرو

حسا و سن هم تأثیر معناداري بر الگو دارند.

وجود دارد.

جدول ( )4نتایج حاصل از برازش الگوی رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی برای فرضیۀ 2
متغیر وابسته

نوسانات سپرده

متغیر
عرض از مبدأ

ضریب رگرسیونی خطای استاندارد
0/042
-0/448

آمارۀt

P

-2/092

*<0/008

-0/092

0/004

-48/228

*<0/008

0/00004

0/088

0/004

0/33

-0/040

0/004

-88/923

*<0/008

-0/009

0/009

-0/349

0/92

0/008

0/000

-4/224

*<0/008

رشد تولید ناخالص داخلی

0/0008

0/000

8/218

*<0/008

ضریب جینی

0/818

0/023

9/249

*<0/008

سود وام

0/009

0/0002

89/839

*<0/008

0/024

0/004

43/849

*<0/008

0/028

0/004

40/093

*<0/008

0/0002

0/00002

2/291

*<0/008

پاداشهاي قراردادي
(سطح مرجع :دریافتنشدن)
دریافت اعتبار اسنادي
(سطح مرجع :دریافتنشدن)
دریافت تسهیالت
(سطح مرجع :دریافتنشدن)
دریافت ضمانتنامه
(سطح مرجع :دریافتنشدن)
شاخص كل بور

نوع حسا قرضال سنه
(سطح مرجع :بلندمدت)
نوع حسا كوتاهمدت
(سطح مرجع :بلندمدت)
سن

رضا تهرانی و همکاران

تأثیر پاداشهاي قراردادي بر سپردههاي بدون سررسید مشخص ...

49

نتایج نشان داد پاداش هاي قراردادي بهطور معناداري

و انگیزانندههاي ارائهشده به مشتریان برراي تشرویط آنران

موجب افزایش مردت زمران سرپرده و كراهش نوسرانات

به حفظ سپرده و كاهش نوسانات آن ،پاداشهراي رایرج

سپرده می شرود .بره ایرن ترتیرب هرر دو فرضریۀ فرعری و

و تررأثیر آن بررر مشررتریان بررسرری شررود .هرچنررد در نمررام

فرضیۀ اصلی پژوهش تأیید می شرود؛ بره عبرارت دیگرر،

بانکی كشور ،بانکها با كمک بانرک مركرزي ازطریرط

بین پاداشهاي قراردادي و ثبات تأمین مالی بانک رابطرۀ

تررردوین قررروانین و مقرررررات ویرررژه و ترررالش در مسررریر

معناداري وجود دارد.

هم راستاكردن قروانین داخلری و برینالمللری و در جهرت
كنترل فعالیت هاي نمام بانکی كشرور اقرداماتی را انجرام

نتایج و پیشنهادها.

دادهاند و برخی ریسکها و ب رانهرا را تاحردي كنتررل

ب رانهراي مرالی سرالهراي گذشرته در نمرام برانکی

كرررردهانرررد ،در زمینرررۀ رفترررار مشرررتریان و كنتررررل آن

جهان ،نشان میدهد این مشکالت برهطرور متنراو و بره

فعالیتهاي كمی انجام شده است (احمدیان .)4084 ،در

بروز كرده اسرت .برا توجره بره مشرکالت

این پژوهش ،پاداشهاي رایج در بانرک ملرت بررسری و

زیادي كه پس از بروز ب رانهاي مالی ایجراد مریشرود،

مشخص شرد دو مرورد از ایرن پراداش هرا بسریار رایرج و

پرریشبینرری و پیشررگیري از ب رررانهررا ضررروري برره نمررر

مرسوم اند كه شامل بیمه و كارت بانک خاه اسرت .برا

می رسد .پس از ب ران نمام بانکی در سال  ،4001قوانین

توجه به دسترسی به قراردادها و تراكنش هاي واریرزي و

سختگیرانهتري با عنوان بال  9اعمرال شرد كره طری آن

پرداختی در بانک ملت ،از سپرده هاي این بانک در ایرن

شدند الزامات بیشتري را رعایت كننرد و

پژوهش استفاده شده است؛ پس از نمونهگیري و بررسی

این امر بانکها را با چالشهاي جدیردي روبرهرو كررده

اطالعات حسا هاي مشتریان حقیقی كه شامل مشرتریان

است (كمیتۀ بال .)4088 ،ازسوي دیگرر ،تغییرر رویکررد

عادي و ویرژۀ بانرکانرد ( 22/908حسرا و حردود 88

مشتریان به افتتا حسا هاي بدون سررسید مشخص در

میلیون تراكنش این حسا ها در بانک ملرت) ،مشرخص

سال هاي اخیر ،می تواند آغرازگر ب رران جدیردي برراي

شد مشتریانی كه پاداش (بیمره و كرارت برانکی خراه)

نمام برانکی در سراسرر دنیرا باشرد؛ بنرابراین ،بانرکهراي

دریافت كردهاند ،منابع خود را در بانک حفظ كرردهانرد

تجاري در سراسر دنیا تمهیداتی براي حفظ حسرا هرا و

و نوسانات حسا آنها كمتر بوده است .با مقایسرۀ نترایج

كنترل ریسک آنها در پیش گرفتهاند؛ البته کكر این نکته

پژوهش حاضر با پژوهش اشالتر و همکاران ( )4084كه

ضروري است كه كاهش مدت سپردههراي بلندمردت از

در آن پاداش هاي قراردادي سپردهگذاران آلمرانی سرود

پنج سال به یک سال توس بانک مركزي و ارائۀ سود با

جایزه و طر ویژه براي سپردهها بود ،میتروان بره نترایج

نرخ تقریباً یکسان به سپردههاي بلندمدت و كوتراهمردت

مشابهی دست یافت كه طری آن پراداشهراي قرراردادي

نیز در این امر بیتأثیر نبوده است و تمایل سپردهگرذاران

سبب افزایش ثبات سرمایهگرذاري در دو حروزۀ كراهش

به سپردۀ فرار یا بدون سررسید مشرخص را بیشرتر كررده

نوسانات سپرده و افزایش طول دورۀ سپردهگذاري شرده

است .با توجه به اینکه بیشتر پژوهشهراي انجرامشرده در

است.

دالیل مختل

بانکها مون

حوزۀ رفتار سرمایه گذاران به بازار سرمایه مربوط اسرت،

بنابراین ،بهطور كلری مری تروان پیشرنهاد داد یکری از

در این پژوهش تالش شده است با بررسی انرواع پراداش

راهکارهاي كرمهزینره و سراده برراي حفرظ سرپردههرا و
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كنترل نوسانات آنها ،ارائۀ پاداش هایی غیر از سود سپرده

تغییررر كرررد و دادههرراي موجررود قابلیررت كرراربرد در ایررن

است؛ البته سود سپرده یکی از مواردي است كه بهشدت

پژوهش را نداشت؛ بنابراین ،دورۀ پژوهش از سال 8913

موجب ترغیب سپردهگذاران به حفرظ سرپرده مریشرود؛

تا  8932در نمرگرفته شد؛ یعنی دورهاي كه پراداشهراي

ولی ارائۀ سود باالتر عالوه بر اینکه با قوانین بانکی بانک

قراردادي مشابه به گروه مشتریان ویژه ارائره شرد .انجرام

مركزي در تضاد است ،سبب افزایش هزینره هراي بانرک

هر پژوهش راه را بهسوي مسیر جدیردي براز مریكنرد و

میشود و درنهایرت برر صرورتهراي مرالی بانرک ترأثیر

ادامرررۀ مسررریر مسرررتلزم انجرررام پرررژوهشهررراي دیگرررر از

میگذارد؛ بنابراین ،استفاده از روشهایی با هزینرۀ كمترر

دیردگاههراي دیگررر اسرت .دربرارۀ پررژوهشهراي بعرردي

مانند ارائۀ پاداش به سپردهگذاران ،میتواند از یرک سرو

پیشنهاد می شود در حوزۀ سایر پاداشهاي قراردادي كره

كمهزینه باشد و ازسوي دیگر ،موجب حفظ سپردههرا و

امکان ارائه به مشتریان بانکی را دارند و هزینۀ زیرادي بره

كراهش نوسرانات سرپردههراي مشرتریان شرود و ریسرک

بانکها ت میل نمیكننرد ،پرژوهشهرایی انجرام شرود و

نقدینگی بانک را كاهش دهد .با توجه به نتایج پرژوهش

تأثیر آنها بر ثبات تأمین مالی بانک بررسی شود .با توجه

می توان گفت بانک ملت میتواند عالوه بر پراداشهراي

به ارائۀ الگوهاي جدید بانکداري مانند بانکرداري جرامع

قراردادي رایج ،طیفی از انواع پاداش مالی و غیرمرالی را

و استفادۀ برخی بانکها از این الگوهرا و توجره بره سربد

براي جلوگیري از فرار سپردههرا و افرزایش ثبرات ترأمین

ارائررۀ خرردمات بانررک برره مشررتري كرره شررامل خرردمات

مالی ارائه كند .این امر می تواند جایگزین سود جایزه یرا

شركتهاي بانک ها مانند لیزینگ ،بیمه ،كارگزاري و...

سود اضافی به سپردهها باشد كه پرداخرت آن غیرقرانونی

است ،انجام پژوهش در این حوزه و شناسایی پاداشهاي

و هزینرهزا اسرت .برا توجره بره اینکره بانرک مریتوانررد از

قررراردادي قابررلارائرره برره مشررتریان از م ررل خرردمات

خدمات شركت هاي وابسته مانند شركت بیمره ،لیزینرگ

شركتهاي وابسته ،میتواند مفید باشد.

و تأمین سرمایه و ...در ارائرۀ پراداشهرا اسرتفاده كنرد ،از
یک سو این امر موجب افزایش ارائۀ خدمات شركتهرا

منابع فارسی

و سودآوري آنان میشود و ازسوي دیگرر ممکرن اسرت

ابزري ،م .و درخشیده .)8934( . ،تراثیر شرفا

سرازي

سرربب تکمیررل سرربد ارائررۀ خرردمات و افررزایش رضررایت

اطالعات مرالی برر رفترار سررمایه گرذاران در برور

مشتریان بانک شود.

اوراق بهررادار ،فصررلنامه علمرری و پژوهشرری ت قیقررات

ازجملرررره م رررردودیتهرررراي پررررژوهش حاضررررر،

مالی.94-43 :88 ،

وجودنداشرررتن اطالعرررات سرررایر بانرررکهرررا در حررروزۀ

احمررردیان ،ا .)8932( .مدلسرررازي هجررروم برررانکی در

سررپردهگررذاران و تغییررر طررر هررا در حرروزۀ پرراداشهرراي

چارچو

مدل تعادل عمومی پویراي تصرادفی برراي

قررراردادي اسررت .بررهطرروري كرره مررورد دوم سرربب شررد

ایران ،مجله علمی -پژوهشی سیاستگذاري اقتصرادي،

اطالعات پاداشهاي قراردادي تا سال  32بررسی شرود و

(.809-99 :9)82

پس از آن ،طر ارائۀ پاداش قرراردادي و اقرالم موجرود

احمدیان ،ا .و كیانوند ،م .)8938( .اثر سیاسرت پرولی برر

در طر برراي ارائره بره مشرتریان ویرژۀ بانرک ،تغییررات

قدرت تامین مالی بخش تولید توس بانکها ،فصرلنامه

اساسی كرد و حتی تعداد زیادي از مشتریان ویرژۀ بانرک

پژوهش هاي پولی و بانکی.40-3:49 ،

تأثیر پاداشهاي قراردادي بر سپردههاي بدون سررسید مشخص ...

احمدیان ،ا .و كیانونرد ،م .)8932( .ت لیرل نقرش بانرک
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رضا تهرانی و همکاران

.4)44( :482-831

مركزي در كاهش احتمال رخداد ریسرک نقردینگی

وكیلی فرد. ،؛ فرو نرژاد . ،و خوشرنود ،م.)8934( .

در شبکه بانکی كشور ،فصلنامه پژوهش هاي پرولی و

ارزیابی رفتارهراي سررمایه گرذاران در برور

اوراق

بانکی..32-89:49 ،

بهادار تهران با روش فرایند ت لیرل شربکه اي ،نشرریه

اژدهررراكش پرررور ،ر .و سرررلطانی« .)8939( . ،مرررالی
رفتاري» ،انتشارات رازنهان ،تهران.
اسررالمی بیرردگلی . ،و كردلرررویی .)8913( . ،مرررالی
رفتررراري ،مرحلررره اي گررذر از مررالی اسررتاندارد ترررا

نوروفاینرانس ،فصرلنامه علمری – پژوهشری مهندسری
مرالی و مدیریت پرتفوي.)8(8 :92-83 ،
بابرررایی ،ا .)8910( .بررسررری عوامرررل مررروثر برررر مانرررده

مدیریت دارایی و تامین مالی.8)4( :83-92 ،

دارابرری ،ر .)8932( .ابعرراد و رویکردهرراي نمریرره مررالی
رفتاري ،پژوهشگاه علوم انسرانی ،پرترال جرامع منرابع
انسانی.
رهنمررراي رودپشرررتی،

 .و زندیررره ،و .)8938( .مرررالی

رفتاري و مالی عصبی (پارادایم نوین مالی) از تئروري
تا عمل ،تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.

سپردههاي بانکهاي تجاري با تاكید برر سرپردههراي

عبررده تبریررزي . ،و رادپررور ،م .)8938( .جایگرراه بررازار

بانک ملی ایران ،نشریه پژوهشهاي اقتصادي-843 ،

سرررمایه و نقررش آن در تعامررل بررا صررنعت بانکررداري،

.4 :812

نخسررتین كنفرررانس بررین المللرری صررنعت بانکررداري و

بهشررتی،

 .)8914( .مطالعرره عوامررل مرروثر بررر بهبررود

مدیریت سپرده و حفظ سرپرده هراي بانرک ( مطالعره

مررروردي ،اصرررفهان) ،مجلررره مررردیریت اسرررتراتژیک
دانشگاه آزاد.92 :843-883 ،
جعفررري ،ا .و دولترری ،ن .)8912( .مقدمرره اي بررر مررالی و
اقتصاد رفتراري ،ماهنامره بور .21 :89-80 ،

اقتصاد جهانی.
فررال پررور،

 .و عبرررداللهی .)8930( . ،شناسرررایی و

وزن دهری ترورش هراي رفتاري سررمایه گرذاران در
برازار برور

اوراق بهرادار تهرران  :رویکررد AHP

فازي ،دوفصلنامه ي پژوهش ها مالی.89)98( :33 ،
گرجررری زاده ،د .و خانم مررردي ،م .)8932( .بررسررری

حقیقی ،م .و مومنی نژاد ،ن .)8934( .ت لیل و رتبهبنردي

اثرررات عوامررل مررالی رفترراري بررر تصررمیمات سرررمایه

روشهاي تأمین مالی بانکها با اسرتفاده از ابزارهراي

گذاران انفرادي ،مجله دانش سررمایه گرذاري-494 ،

تأمین مالی برازار سررمایه؛ برا رویکررد ت لیرل سلسرله

.42 :434

مراتبی ،فصلنامه علمی _ترویجی اقتصاد و بانکرداري
اسالمی.89 :32-99 ،
خواجرروي ،ش .و قاسررمی ،م .)8914( .فرضرریه بررازار

كررررارا و مررررالی رفترررراري ،دوفصررلنامه پررژوهش هررا
مالی.40 :23-23 ،
خرروش طینررت ،م .و نررادي قمرری ،و .)8911( .چ رارچو
رابطه رفتار اطمینان بریش از حرد سررمایه گرذاران برا

بازده سهام ،مجله مطالعات تجربی حسرابداري مرالی،
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