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بررسي تأثير بانکداري الکترونيک بر سودآوري بانکهاي منتخب خصوصي ايران
حامد صادقي عليآباد  ،نرجس حيدرزاده اقدم



چکيده
امروزه فنآوري اطالعات اثرات شگرفي بر صنعت بانکداري داشته است .بانکها و مؤسسات مالي نيز حضور خود را با اهداف گوناگون در عرصههااي
تکنولوژي نوين تثبيت کردهاند .استفاده از فنآوريهاي نوين در نظام بانکداري يک ضرورت انکارناپايير اسات .بناابراين ،باانکي در ارائاه خادمات
مطلوب و تماموقت به مشتريان و به دنبال آن کسب سود ،عملکرد بهتري دارد که از ابزارهاي نوين پرداخت ،بيشترين بهرهبارداري را داشاته باشاد.
بدينروي ،با توجه به اهميت موضوع سودآوري در عمليات بانکداري ،هدف از اين پژوهش« ،بررسي تأثير بانکداري الکترونيک بر سودآوري بانکهااي
منتخب خصوصي ايران ،در سالهاي  9335تا  ،»9319است .جامعه آماري اين پژوهش ،بانکهاي کشور ايران و نمونه آماري نياز باناکهااي منتخاب
خصوصي ايران است .بهمنظور بررسي مانايي (پايايي) براي جلوگيري از رگرسيون کاذب ناشي از ارتباط روند متغيرها از آزماون "لاوين لاين و چاو"
استفاده شده که در برخي موارد براي رفع مشکل مانا نبودن متغيرها از روشهاي پايا (مانا) کردن از جمله لگاريتمگيري استفاده شده است .باا توجاه
به تعريفهاي متعدد و متنوع از بانکداري الکترونيک که دربرگيرنده تمام ابزارهاي پرداخت الکترونيک است ،در اين پژوهش ،منظور از باهکاار باردن
واژه بانکداري الکترونيکي ،تمرکز بيشتر بر سه ابزار پرداخت الکترونيکي مهم و تأثيرگيار آن ،شامل دستگاههاي خاودپرداز ،پاياناه فاروش و پاياناه
شعب است .براي بررسي تأثير ابزارهاي مختلف بانکداري الکترونيکي بر سودآوري بانکها ،از مدل دادههاي تابلويي استفاده شاده اسات .متغيرهااي
وابسته ،سودآوري ،بازده داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام است .متغيرهاي مستقل نيز شامل بانکداري الکترونيک ،شااخ هااي تمرکاز باازار
بانک ،سهم بازار بانک و اندازه بانک است .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که اثر سازوکارهاي بانکداري الکترونيک بر سودآوري ،بازده دارايايهاا
و بازده حقوق صاحبان سهام بانکهاي منتخب ،مثبت و معنادار است.

واژگان کلياادي:

بانکداري الکترونيک ،سودآوري ،بازده داراييها ،بازده حقوق صاحبان سهام ،دادههاي تابلويي.

طبقهبندي .G210 , C44 : JEL
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کارشناس ارشد مديريت بازرگاني بينالملل ،رئيس دايره حسابهاي مخصوص و چندجانبه اداره بينالملل ،بانک مرکزي ج.ا.ا
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 کارشناس ارشد مديريت بازرگاني داخلي ،کارشناس امور مالي و بانکي.
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 .5مقدمه
با توجه به تحوالت شگرف ر وگو فگ آو ي اطالعگات و ا تباطگات ر سگا هگاي ايرگفر و هگاي
بانکدا ي سنّتي به طو کامل متحو شد و گستفرگي آن تا ودّي بور که به با ا هاي پگويي و مگايي
نرز تأثرف گذاشته و مسبب ففاهم شدن تسهرالتي بفاي مشتفيان بانکها شد است.
بانکها به عنوان بنرا هاي اقتصارير هموا ر تال

هستند تا سور ا بگه وگداکرف سگاند و

هزينهها ا کاهش رهند .ف آو ي اطالعات يکي ا ابزا هايي است که مگي توانگد بانگکهگا ا ر جهگت
کاهش هزينهر کمک نمايند .فعايرتهاي بانکير مانند ر يافت صگو ت وسگا،ر انتقگا پگو و يفيگد ا
طفيق اينتفنتر سبب کاهش هزينه ميشوند .به عنوان مرا ر اسگتاار ا رسگترا هگاي يگورپفرا ر بگه
افزايش رقت ر معامالتر کاهش وجم فعايرت به ا اي هگف کا منگد و افگزايش بهگف و ي و سگورآو ي
منجف يواهد شد و مهمتف ا همه صففهجويي ر مان بفاي مشتفيان و بانک ا بهرنبا را ر.
ر اي يصوص با وجور پرشففتهاي يدمات پو ايکتفونرکي و ابزا هاي پفرايت ر کشو ر
ر استاار ا سامانههاي يکپا چه اطالعاتي بفاي ايکتفونرکيکفرن تعامالت ر ونبانکي و بر بانکي و
اتصا بفيط مشتفيان به بانکر سرستم بانکي ر آغا ا قفا را ر .به همر ريرلر ف آو ي اطالعات
آنچنان که بايستهر نتوانسته است باعث کاهش هزينهها و ا انتف شدن يدمات بگانکي و نرگز وگذ
ويههاي سنّتي نظرف توسعه شعب فرزيکي بانکها و اسکناس شور.
نظام بانکي همانند اکرف تگأمر کننگدگان يگدماتر ر رهگههگاي ايرگف بگهسگفعت بگهسگمت
سفمايهگذا ي بف وي ف آو يهاي نوي ر به عنوان اهي بفاي کنتف هزينههار جذ ،مشتفيان جديد و
تحقق انتظا ات مشتفيان وي آو ر و استاار ا اي ف آو يها ا به عنوان يک ضفو ت اهبفري ر
رستو کا يور قفا رار است.

______________________________________________________
 .راييکفيم ار و همکا ان .) 3 ( .ص . 03
 .ورم ار و همکا ان .) 31( .ص . 1
 .هاشمي .) 3 ( .ص. 0
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توسعه صنعت اناو ماترکر باعث ايجار تغررفات عمد اي ر شکل پو و سرستمهاي يدمات
ر عفصه بانکدا ي شد و ا طفيق ظهو و توسعه بانکدا ي ايکتفونرکي پديد هاي جديدي با عناوي
بانکدا ي يانرير تلا بانکر بانکدا ي ا ا رو ر بانکگدا ي اينتفنتگير 1رسگترا هگاي يگورپفرا ر
پايانههاي ففو ر پايانه شعبر بانکدا ي مجا ي و شعب آنالي

3

بهوجور آو ر است.

يکي ا مهمتفي راليل انجام اي پژوهشر فضاي قابتي موجور بر بانکهاي کشو (بهويژ
بانکهاي يصوصي) بور که سفمايه عظرمي ر ايترا آنهاست و مرزان سورآو ي آنها بسگرا وگازز
اهمرت است که با ر نظف گففت سراستهاي اصل  11و اقتصار مقاومتي نگ و بگوي جگديتگفي بگه
يور ميگرفر .ر ايفان نرز همه بانکها ر ك کفر اند که امفو بفاي باقي ماندن ر با ا قابتير بايد
به نوعي يدمات ايکتفونرکي بانکي به مشتفيان ا ازه رهند تا بتوانند ضايت مشتفيان يگور ا (اصگل
وازز اهمرت ر سرستم تجا ت ايکتفونرک)ر ففاهم آو ند.

3

ر ارامهر با پفرايت به اربرات پژوهشر اهدا ر ففضرههار جامعه آمگا ي و وجگم نمونگه و نرگز
پرشرنه پژوهش (مطايعات رايلي و يا جي)ر به بف سي و و شناسي بگا ر نظگف گگففت متغرگفهگا و
مد پژوهش پفرايته ميشور .سپسر با ا ازه مد هاي مبتني بف ففضرات پژوهش و آ مگون ففضگراتر
به تبرر و توضرح يافتهها پفرايته و ر پايان نرز نترجهگرفي و پرشنهارها ا ازه يواهدشد.
هد ا اي پژوهش آن است که با استاار ا شايصهگاي اصگلي بانکگدا ي ايکتفونرکگي (ا
قبرل پايانههاي ففو

()POSر رسترا هاي يورپفرا ( )ATMو پايانه شعب ( ))PINPADبه بف سگي

تأثرف آنها بف سورآو ي بانکهاي منتخب يصوصي ايفان پفرايته شور.
ففضره اصلي اي پژوهش به شفح يف است:

______________________________________________________
1. Home Banking
2. Phone Bank
3. Cell (Mobile) Banking
4. Internet Banking
)5. ATM (Automated Teller Machine
)6. POS (Point of Sale
)7. PINPAD (Personal Identification Number Pad
8. Virtual and Online Branch Banking

 .3شرخاني( .
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استقفا بانکدا ي ايکتفونرکي بف سورآو ي بانکهاي منتخب يصوصي ايفان تأثرف معنارا ي را ر.
ففضرههاي ففعي به شفح يف است:
 .استقفا بانکدا ي ايکتفونرکي بگف نگفب بگا ر را ايگيهگاي ( )ROAبانگکهگاي منتخگب
يصوصي ايفان تأثرف معنارا ي مربت را ر.
 .استقفا بانکدا ي ايکتفونرکي بف نفب بگا ر وقگوص صگاوبان سگهام ( )ROEبانگکهگاي
منتخب يصوصي ايفان تأثرف معنارا ي مربت را ر.
 .2مبانی نظری و پيشينه پژوهش
 .5-2مبانی نظری
با توجه به تأثرف گستفر و عمرق تجا تهاي ايکتفونرک و ناوذ ر با ا جهاني و بگا توجگه بگه اهمرگت
مبارالت پويي و اعتبا ي ر تجا ت و فعايرتهاي اقتصارير ضفو ي است که يفسگايتهگا و ابزا هگاي
انتقا و تبار پو ر شد متناسب و همرام با توسعه تجا ت ايکتفونرکر راشته باشگند .ر ايگ
بانک ها ر جذ ،مشتفيان و تويرد برشتفر گسگتف

اسگتار

و تنگو بخشگي يگدماتر يگور ا ر گرگف کگفر و

بهسفعت يور ا با فناو يهاي اطالعات و ا تباطات هماهنگ نمايند.
گستف

قابت همفا با تحوالت وسرع ر عفصگه تجگا ت و بانکگدا ير بسگرا ي ا و هگاي

سنتي ا متحو کفر و فضاي قابت ا ر بهکا گرفي ف آو يهاي نوي واکم کفر است .نظام بانکي
نرز ا اي قاعد مسترني نبور و با پردايش مااهرم نوي ر بانکدا ير شرو ا ازه يدمات به مشگتفيان
ر رو تفي نقاط جهان رچا تحو شد است .وند غرفقابل انکا گفايش بگه سگمت اسگتاار ا پگو
ايکتفونرک ر اربرات بهويژ ر رو رهه گذشته مشاهد شد است.
ر نظام بانکير انجام سفيع امو و عدم اتال

مان به عنوان مهمتفي عامل موفقرت ر قابت

بانکها محسو ،ميشور و مشتفيان به عنوان ک اصلي تعرر کنند اي

قابتر ا

بسرا ياري

______________________________________________________
1. Return on Asset
2. Return on Equity
3. Oladejo Morufu. (2016).
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بفاي تکنويوژي و سفعت و ر ر جه بعدي تخصص فني بانکها قازل هسگتند .ر پگذيف

63

تکنويگوژي

جديدر اعتمارر يسکهايي که پرشتف ففر راشگته اسگتر کا آمگدي سرسگتم و کگا کفر فگوصايعگار آن
اهمرت را ر.

.

بانکدا ي ايکتفونرک بفاي نخستر با ر سا  333ر آمفيکا به يدمت گففته شد و به مفو
ر مران کشو هاي توسعهيافته و ر وا توسعه واج يافت .صنعت بانکدا ير ر چند رهه گذشگته ر
مو ر مکانرز کفرن عملرات رايلي و ايجار شبکههاي ايتصاصي بانکي و بر بانکي اقگدام کگفر اسگت.
اي بستف ر تعامل با اينتفنتر بانکدا ي جديدي ا به وجور آو ر که بگه بانکگدا ي اينتفنتگي موسگوم
بور و بانکدا ي ايکتفونرکي ا متحو کفر است .بانکدا ي ايکتفونرک شامل سرسگتمهگايي اسگت کگه
مشتفيان مؤسسات مايي ا قار ميسا ر تا ر سه سطح اطال سانير ا تبگاط و تگفاکنش ا يگدمات و
سفويسهاي بانکي استاار کنند.
آنچه ر مقايسه بانکدا ي ايکتفونرکي با بانکدا ي سنّتي قابگل توجگه اسگتر ويژگگي فعگا و
آيند نرف بانکدا ي ايکتفونرکي است .بانکدا ي سنّتي سعي مينمايد به شرو هاي مختلف هزينههگاي
بانکي ا کاهش رهدر ر صو تيکه بانکدا ي ايکتفونرکي با ا ايه جامع يدمات بانکي به رنبا توسعه
و تحو با هد جلب ضايت مشتفي بور و بفاي افزايش ر آمد «ا طفيق ر يافگت کگا مزر ر ا اي
ا ازه يدمات» سراستگذا ي ميکند .بنابفاي ر ر بانکدا ي ايکتفونرکي هفچند که کاهش هزينههاي
بانکي نرز مو ر توجه قفا ميگرفرر اما اصليتفي هد ر شد ر آمگد بانگک ا طفيگق ا ازگه يگدمات
متنو است .ر جدو

يفر مقايسه تطبرقي بر ويژگيهاي بانکدا ي ايکتفونرکي و بانکدا ي سگنتي

ا ازه شد است.

______________________________________________________
 .فکو ثقره( .

) .ص . 3
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جدول  .5مقايسه ويژگیهای بانکداری الکترونيک و سنتی
بانکداری الکترونيک
-

بانکداری سنتی

با ا نامحدور به يحاظ مکاني

-

قابت نامهاي تجا ي

-

ا ازه يدمات گستفر

-

ا ازه يدمات متنو بف اساس نرا ساا

با ا محدور

-

قابت بر بانکها

-

ا ازه يدمات محدور

-

ا ازه يدمات به يک شکل ياص

نوآو ي

-

متکي بف شعب

-

بانکهاي چند منظو مجهز به امکانات ايکتفونرکي

-

تمفکز بف هزينه

-

تمفکز بف هزينه و شد ر آمد

-

کسب ر آمد ا طفيق واشره سور

-

ا نظف ماني نامحدور و  1ساعته

-

ر قرد ساعات ارا ي

-

وجور ابطه نزريک و تنراتنگ بر بانکي

-

نبور ابطه نزريک و مفتبط بر بانکي

-

به ريرل استاار ا ايانهر وجم کاغذ و نرفوي انساني

-

به ريرل وجور سايتا مبتني بف کاغذر به تعدار

مشتفي و

به شدت کاهش مي يابد.

مأيذ :گور ي و بردي (.

ياري نرفوي انساني نرا را ر.

).

نظف به اهمرت گستف

بانکدا ي ايکتفونرکي ر ايفان و با توجه به وند تد يجي شکلگرفي و

سا ماندهي سامانههاي مهم و تأثرفگذا بانکدا ي ايکتفونرک کگه ا بععگد کگا بفري تگأثرفي شگرف بگف
فعايرتهاي بانکي و ر نترجهر کسب ضايت مشتفيان و نرز سورآو ي برشتف بانکهاي عامل راشتهاندر
ر جدو

يف سامانههاي يارشد ر فهفست شد است.
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جدول  .2سامانههای بانکداری الکترونيک
شرح

سامانه
شتا،

شبکه تبار اطالعات بانکي بفاي پفرايت و انتقا وجه بر بانکي و ا تباط سامانههاي کا ت بانکها

سحا،

سامانه ووايه ايکتفونرک بانکي بفاي انتقا وجه کا تي با استاار ا امکانات مفکز شتا،

ساتنا

سامانه تسويه نايايص آني بفاي پفرا

پايا

سامانه پاياپاي ايکتفونرک بفاي انتقا وجه بر بانکي بهصو ت انبو ا وسابي به وسا ،ريرف

تابا

و تسويه آني تفاکنشهاي کالن بر بانکي

تسويه او اص بهارا ايکتفونرکي بفاي انتشا او اص بهارا بهصو ت ايکتفونرکي و امکان تسويه ر ساتنا

شاپفك

شبکه ايکتفونرک پفرايت کا تي بفاي مديفيت و انتقا تفاکنشهاي شبکه پفرايت کا ت

نسرم

بانکدا ي متمفکز بانک مفکزي بفاي انتظامبخشي به وسا،هاي رويتي و وسا،هاي نزر بانک مفکزي

سپام

سامانه پرام ساني ايکتفونرکي مايي بف اساس استاندا ر سوزرات بفاي مبارالت بر بانکي يايي و ا ي

نمار

نظام مديفيت امضاي ريجرتا به عنوان يفسايت کلرد عمومي بفاي بانکدا ي اينتفنتي و مجا ي

نها،

نظام هويتسنجي ايکتفونرک بانکي بفاي ايجار پايرا جامع و يکپا چه اطالعات هويتي مشتفيان

سما

سامانه مديفيت اسنار بانک مفکزي بفاي مديفيت و تسويه اسنار مايي سامانههاي ملي پفرايت

مام

مفکز امدار مشتفيان بفاي پاسخرويي به مشکالت و مسازل تفاکنشهاي شتابي مشتفيان نظام بانکي

آ يا

سامانه ملي پفرايت (ساتناي ايفاني)ر مد بومي و با نويسي شد ساتنا بفاي پفرايت کالن بر بانکي
شبکه ملي بر بانکير محرط ا تباطي بر مفاکز بانکها و بانک مفکزي بفاي ا ازه يدمات بر بانکي

مبر

نفمافزا واسط بفاي اتصا بانکها به ساتنا با امکان ا سا و ر يافت رستو پفرايت

قاصدك

مفکز کنتف و نظا ت کا ت اعتبا ي بفاي بف سي سوابق اعتبا ي متقاضران ر يافت کا ت اعتبا ي

مکنا
چکاوك

سامانه تصويفبفرا ي ايکتفونرکي چک بفاي استاندا رکفرنر يکپا چري و وذ گفر

سپاس

سامانه پفرايت ايکتفونرک سرا ر سامانهاي واسط مران ها ،پفرايت همفا و سوزرچ شتا،

کروا

فرزيکي چک

کرف وجو ايکتفونرک بفاي پفرايتهاي يز بهصو ت آفالي و تکنويوژي غرفتماسي

کاشف

مفکز کنتف امنرت شبکه و پاسخرويي فو يتهاي بانکي

سناك

سامانه نظا ت ايکتفونرکي کا ت بفاي گفرآو ي اطالعات و رار هاي عملرات کا ت ر نظام بانکي
سامانه نظا ت ايکتفونرکي بانکي با امکان گزا

سنا،

گرفي آنالي و نظا ت ايکتفونرکي عملرات بانکها

شاق

شبکه ففاگرف قفضايحسنه بفاي انجام نرا هاي عملراتي صندوصها و نرز نظا ت بانک مفکزي بف آنها

سرما

سامانه يکپا چه مانرتو ينگ بفاي ثبت اطالعات اجزاي شبکه و وضعرت عملراتي سرستم بانکي

کا اشا،

شبکه ايتصاصي مخابفات بانکي بفاي پوشش کامل واودها و عملرات بانکي با مشا کت شفکت مخابفات

ISMS

سرستم مديفيت امنرت اطالعات با هد بهبور امنرتر محفمانرير رستفسپذيفي و صحت اطالعات

AML

سامانه ضدپويشويي بفاي شناسايي تفاکنشهاي برشتف ا ود مبلغ متعا

IDC
BI

مفکز رار هاي اينتفنتي بفاي مديفيت کا اتف ا تباطات اينتفنتي و امنرت تجهرزات

1

CSD

و ا سا هشدا ال م

سامانه هوشمند کسب و کا بانکير مفکز رار هاي پااليش شد با هد پشترباني ا کسب و کا بانکي
3

يزانهرا ي او اص بهارا ر سرستم ايکتفونرک ثبتر يفيدر با يفيدر انتقا و استعالم او اص بهارا

مأيذ :اومدي و يندان .) 31( .ص .11

______________________________________________________
)1. ISMS (Information Security Management System
)2. AML (Anti-Money Laundering
)3. IDC (Internet Data Center
)4. BI (Business Intelligence
)5. CSD (Central Securities Depository
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 .2-2پيشينه پژوهش
ر مرنه بانکدا ي ايکتفونرکر پژوهشهاي مختلاي انجام شد است .ر ارامهر به يالصگه بفيگي ا
پژوهشهاي رايلي و يا جي مفتبط با موضو اي پژوهش اشا ميشور.
 .5-2-2مطالعات داخلی
ففهنري و همکا ان ( ) 31ر پژوهشي با عنوان «بف سگي تگأثرف يگدمات بانکگدا ي ايکتفونرگک ر
پگژوهش توصگراي -علّگي و انتخگا ،جامعگه آمگا ي

افزايش منابع بانک ملت استان يفستان»ر با و

کا کنان شعب بانک ملت استان يفستان بگه تعگدار  30ناگفر بگا اسگتاار ا و

آمگا توصگراي و

استنباطي (آ مون روجملهاي و آ مون تبهاي ففيدم ) توسط نفمافزا  SPSSتجزيه و تحلرل کگفر و
به اي نترجه رست يافتند که تلا بانکر اينتفنت بانکر همفا بانکر رسترا پايانه ففو

و رسگترا

يورپفرا بف افزايش منابع بانک ملت تأثرفگذا ند.
صايحمنش و همکا ان (  ) 3ر پژوهشي با عنوان «بف سگي تگأثرف بانکگدا ي ايکتفونرگک بگف
سورآو ي بانکهاي ايفان» با استاار ا نظفيه فتا ر سايتا و عملکگفرر و ر نظگف گگففت نگفب بگا ر
را اييها به عنوان متغرف وابسته و معففي متغرفهاي مستقلي همچگون نسگبت کگا تهگاي صگار بگه
رسترا هاي يورپفرا ر نسبت امکانات به تعدار شعب و با استاار ا مد رار هاي تابلويير به تجزيگه و
تحلرل پفرايتند .يافتههاي آنها نشان ميرهد ا تباط مربت و معنارا ي مران نسبت تعگدار کگا تهگاي
رسترا هاي يورپفرا و سورآو ي وجور را ر .همچنر ر تعدار تسگهرالت اعطگايي و سگورآو ي ابطگه
مربت و معنارا ي با يکديرف را ند.
اسد ار و کراني (  ) 3ر پژوهشي با عنوان «تأثرف بهکا گرفي رسترا هاي يورپفرا ر پايانگه
ففو

و پايانه شعب بف سورآو ي بانکهاي منتخب (ملير تجا تر فا کا گفانر سپهر صار اتر صگنعت

و معدنر ملتر کگا آففي و غرگف ) ر رو

-

» بگه ايگ نترجگه رسگت يافتنگد کگه فگ آو ي

اطالعات و ا تباطات و يفشايههگاي بانکگدا ي ايکتفونرکگي پگرشگاتگهر تگأثرف مربتگي بگف عملکگفر و
سورآو ي بانکهاي ايفان راشته است.
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باقفي ( ) 30ر مقايهاي با عنوان «چايشهاي با ا يابي بانکگدا ي ايکتفونرگک» بگه بف سگي
چايشهاي مختلف بانکدا ي ايکتفونرک و نحو تأثرف آن بف سورآو ي پفرايته است .وي ر مقايه يگور
اعالم ميکند" :ر وايي که پرار سا ي و نرهدا ي ا يفسايتهاي يگدمات بانکگدا ي ايکتفونرگک ا
هزينههاي اصلي بانکها به وسا ،ميآيدر ميتوان مدعي شد يدمات بانکگدا ي ايکتفونرگک ر ايگفان
مجاني است" .نخست اينکه با توجه به کاهش هزينهها ميتوان توجره کفر که يدمات ميتواند مجاني
باشد؛ رومر موضو ففهنگسا ي است .شايد ر و هاي نخست فعايرتها ا ازه تخارگفهگاي تففرعگي
مؤثف باشدر اما اي مقويه يکي ا مصاريق جنگ قرمت ر صنعت بانکدا ي است که سورآو ي آن ا به
شدت تحت تأثرف قفا ميرهد.
 .2-2-2مطالعات خارجی
ر سا  0 3ر پژوهشي توسط سرنگ سلوجا و واوگه بگا موضگو «تگأثرف بانکگدا ي ايکتفونرکگي بگف
سورآو ي بانکهاي تجگا ي هندوسگتان» ر سگا هگاي  00 - 0 1ر مرگان

بانگک (ر  1رسگته

بانکهاي بز گ بفنامه يز اقتصاري آن کشو ) انجام شد .يافتههاي اي پژوهش نشانرهند اثگف مربگت
بانکدا ي ايکتفونرکي بف سورآو ي بانکهاي قديمي يصوصي و ملي است .نتايج ريرف نشانرهند تأثرف
مربت افزايش تعدار رسترا هاي يورپفرا بف سورآو ي بور ر ويي ر يصوص بانکدا ي شگعبهاير بگر
تعدار شعب و سورآو ي بانکها ابطه ناچرز و بيمعنا وجور را ر.
ر سا  0 3ر پژوهشي توسط گانرو و همکا ان با موضو «بانکدا ي ايکتفونرکگي و عملکگفر
بانکهاي تجا ي ر وآندا (مطايعه مو ري :بانگک کررگايي)» ر سگا هگاي

 0 0- 0انجگام شگد.

پژوهشرفان ر پايان به اي نترجه رست يافتند که سرستم بانکدا ي ايکتفونرکگي ماننگد رسگترا هگاي
يورپفرا ر پفرايت مستقرمر سرستم مبارالت چکهاي ايکتفونرکير بانکدا ي تلاگ همگفا و معگامالت
ايکتفونرکير بهريرل افزايش سورآو ير بهف و ي و را اييهگاي بانگک و ر مقابگلر کگاهش هزينگههگاي
عملراتير تأثرف بسرا ياري بف عملکفر بانک کررايي را ر.

______________________________________________________
1. Singh Saluja and Wadhe
2. Ngango, et al
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ر سا  0 3ر پژوهشي توسط نوافح ساوم با موضو «تأثرف ف آو ي اطالعات بگف سگورآو ي
بانکهاي ا رن» ر سا هاي  003 - 0 0ر انجام شد .يافتگههگاي پگژوهش وي نشگان مگيرهگد کگه
ويژگي هاي جمعرت شگنايتي بگف موانگع اسگتاار ا بانکگدا ي ايکتفونرکگي تگأثرف گذاشگته و سگفمايه
بانکهاي تجا ي تأثرف معنارا ي بف گستف
ر سا

بانکهاي يارشد را ر.

 0ر پژوهشي توسط کما ايغد و همکا ان با موضو «کا بفر کا تهاي اعتبگا ي و تگأثرف

آنها بف سورآو ي بانکهاي ا رن با تمفکز بف شايص نفب با ر وقوص صاوبان سگهام» ر سگا هگاي - 00
 00انجام شد .يافتههاي اي پژوهش نشان ميرهد که بانکهاي تجا ي فعا ر کشگو ا رنر بگا افگزايش
صدو کا تهاي اعتبا ير بف ا ازه يدمات بانکدا ي ايکتفونرک متمفکز شد اند .اي بانگکهگا بگهريرگل تگأثرف
معنارا و قابل توجه کا تهاي اعتبا ي بف افزايش را اييهاي مايي بانکها و نرز تأثرف مربت بف افگزايش سگهم
ر آمد يايص ا طفيق اي کا تهار بخش بز گي ا منابع مايي يور ا به افگزايش وجگم سگفمايهگگذا ي بگف
وي کا تهاي اعتبا ي ايتصاص رارند .سفانجام نرز بانکهاي تجا ي ا رن سعي ر افزايش ر آمد ناشگي ا
کا تهاي اعتبا ي کفرند و ا آنجا که يور يک منبع ا منابع مايي بانکها ر نظگف گففتگه شگد کگه سگبب
سورآو ي باال ر بانکهاي فعا ر کشو ا رن ميشورر شايص اصلي نفب با ر وقگوص صگاوبان سگهام ر
نظف گففته ميشور.
ر سا

 0ر پژوهشي توسط وعسني علي يفاويش و نو موسي ايسعدير ر کشگو ا رن بگا

موضو «بف سي ابطه بانکدا ي ايکتفونرکي و سورآو ي بانکهاي ا رن» ر سا هاي  000 - 003ر
انجام شد که ر اي

استا بانکهاي نمونه ا به سه رسته تقسرمبندي کفرند؛ رسگته نخسگت شگامل

بانکهايي است که يدمات بانکدا ي ايکتفونرکي ا ازه نميرهند .رسته روم شامل بانکهايي است که
به تا گي (کمتف ا رو سا ) ا ازه يدمات کفر انگد و رسگته سگوم نرگز شگامل بانگکهگايي اسگت کگه
مدتهاست يدمات بانکدا ي ايکتفونرکي ا ازه ميرهند .بدي منظو ا

شگايصهگاي  ROEوROA

بفاي بف سي و مقايسه سورآو ي سه رسته بانک يارشد ر استاار کفر اند .نتايج نشگانرهنگد نبگور
ا تباط معنارا بانکدا ي ايکتفونرکي با  ROEو واشره سور ويگي ابطگه معنگارا بگا  ROAر رسگته
نخست است .ر يصوص رسته روم نبور ا تباط معنارا بانکدا ي ايکتفونرکي بگا  ROEو ROAر ويگي
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ابطه معنارا ي با واشره سور تأيرد شد .ر رسته سوم نرز هرچرونه ابطه معنارا و قوي با سورآو ي
پس ا گذشت رو سا ا ر يواست ا ازه يدمات تأيرد نميشور.
ر سا

 0ر پژوهشي توسگط سگومفا و همکگا ان بگا عنگوان «تگأثرف بانکگدا ي آناليگ بگف

سورآو ي بانکها» انجام شد که ر آن پژوهشرفان ر صدر کشف ابطه بانکگدا ي اينتفنتگي ا طفيگق
و ،با سورآو ي ر بانکهاي تجا ي پاکستان بورنگد .يافتگههگاي آنهگا نشگان مگيرهگد کگه بانکگدا ي
ايکتفونرکي سورآو ي بانکها ا افزايش رار و بانکها ا قار ميسا ر تا هزينگههگا و سگورهاي کسگب
شد توسط بانکها ا ر رو

ماني کوتا تفي با يکديرف تطابق رهند و انگدا بانگک بگهعنگوان متغرگف

کنتفيي نرز بف ابطه بر بانکدا ي اينتفنتي و سورآو ي تگأثرف را ر؛ بگهطگو ي کگه بانگکهگا بگا انگدا
متوسطر تأثرف برشتفي ميپذيفند .همچنر ر پژوهشرفان به اي نترجه سردند که مشگتفيان بگيسگوار
توجهي به بانکدا ي ايکتفونرکي نداشته و مانع مهمي ر تهره و تويرد يگدمات و محصگوالت بانکگدا ي
ايکتفونرکي محسو ،ميشوند.
ر سا  0 0ر پژوهشي توسط جال کفيم و ومدان با موضو «اثف تکنويگوژي اطالعگات بگف
توسعه ماتفيس عملکفر بانکهاي کشو ا رن» انجام شد که ر کنافانس ا وپگار مديتفانگه و ياو مرانگه
ا ازه شد و ر آن پژوهشرفان ر صدر تبرر

ابطه سا وکا هاي بانکدا ي ايکتفونرکگي و شگايصهگاي

مختلف سورآو ي بورند .ر اي پژوهشر تکنويگوژي اطالعگات بگا سگطوح مختلگف سگفمايهگگذا ي ر
يفسايتهاي سختافزا ير نفم افزا ير اينتفنت بانکر تلا بانکر رسترا هاي يورپفرا ر شعب سرا و
پرامک بانک اندا گرفي شد است .پژوهشرفان ر انتها به ايگ نترجگه رسگت يافتنگد کگه اسگتاار ا
سرستم مديفيت اطالعاتر تأثرف مربتي بف ا

افزور ()MVAر سور هگف سگهم ()EPSر نسگبت بگا ر

را اييها ( )ROAو واشره سور يايص ( )NMPرا ر؛ ويي استاار ا سرستم مگديفيت اطالعگات تگأثرف
مناي بف نسبت با ر وقوص صاوبان سهام ( )ROEراشتهر که اي امف ممک است به ريرل افگزايش ر
هزينههاي سفمايهگذا ي ر بخش تکنويوژي اطالعات بور باشد.

______________________________________________________
1. Haidar Sumra, et al
2. Akram Jalal- Karim and Allam M.Hamdan
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ر سا

 00ر پژوهشي توسط هرسا ر کشو تفکره با موضو «تأثرف بانکدا ي اينتفنتي بگف

سورآو ي بانکهاي تفکره» انجام شد .يافتههاي اي پژوهش نشان ميرهد که سورآو ي ر بانکدا ي
ايکتفونرکي را اي يک وند تد يجي است و به اي مو ر اشگا مگيشگور کگه بانکگدا ي اينتفنتگي و
ايکتفونرکي با اضافه کفرن کانا تو يع موجب و ور بانکها به بخشهاي جامعه و بر ايمللي شگد و
سورآو ي بانکها ا ر پي را ر.
ر سا

 00ر پژوهشي توسط ا سو و همکا ان بگا موضگو «تگأثرف بانکگدا ي اينتفنتگي بگف

سورآو ي بانکها» ر سا هاي  33 - 003انجام شد .ر اي پگژوهش بگا اسگتاار ا و
مفبعات تعمرميافته

وگداقل

بانک ر تفکره ر سا هاي يارشد و با اسگتاار ا متغرفهگاي کنتفيگي يگاص

بانکي و اقتصارکالنر تأثرف بانکدا ي اينتفنتي بف با ر را ايي و با ر وقوص صاوبان سهامر هزينگههگاي
سفبا ر کمرسرون و هزينه ر ون کنتفيي بحفان سرستماترک بانگک ر کشگو بف سگي شگد .نتگايج ايگ
پژوهش نشان ميرهد که تأثرف بانکدا ي اينتفنتي بفبا ر وقوص صاوبان سهام با تأيرف ماني رو سگايه
شفو ميشور.
شکل  .5مدل مفهومی پژوهش

مأيذ :يافتهها و مد تفکربي بفگففته ا پرشرنههاي پژوهش رايلي و يا جي گفرآو ي شد ر اي پژوهش.

______________________________________________________
1. Ezsouz, et al
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شبکه بانکي کشو ما نرز با ر ك جايرگا فگ آو ي اطالعگات ر شگد و توسگعه ايگ صگنعتر
سفمايهگذا يهاي هنراتي ا ر بخش سختافزا ر نفمافزا و بستفهاي ا تباطي انجگام رار کگه نمونگه
با آن نصب رسترا يورپفرا ر به عنوان نخستر نمار بانکدا ي ايکتفونرک است؛ اما پفسگش مهمگي
که مطفح ميشورر آن است که آيگا سگفمايهگگذا ي ر رسگترا يگورپفرا ( )ATMو ابزا هگاي ريرگف
ايکتفونرکي مانند پايانههاي ففوشراهي ( )POSو پايانههاي شعب ()PINPADر توسط بانگکهگا موجگب
سورآو ي و يا افزايش سورآو ي بانکها شد است يا يرف؟
 .9روش شناسی
ر پژوهشها اساساً و
ميشور .و

مناسب بفاي انجام پژوهش ا موضو و محتواي آن پژوهشر انتخا ،و تبرر

پژوهش مجموعهاي ا قواعدر ابزا ها و ا هاي معتبفر قابل اطمرنان و نظگاميافتگه بگفاي

بف سي واقعرتهار کشف محصگوالت و رسگترابي بگه ا وگل مشگکالت اسگت .ر ايگ پگژوهشر تگأثرف
بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي بانکهاي منتخب يصوصي ر ايفان بف سي ميشور.
جامعه آما ي اي پژوهشر شامل بانکهاي عضو شبکه بانکي ايفان بور که ا مران آنهگا وجگم
نمونه بانکهاي منتخب يصوصي ايفان بفگزيد شد اند .با پگژوهش شگامل سگا متگوايي ا سگا
3

تا 3

است .رار هاي آما ي نرز ا منابعي مانند صو تهاي مايي بانگکهگاي منتخگب و نرگز

اطالعات موجور ر وبرا بانک مفکزي ج.ا.ا استخفاج شد است.
متغرف مستقل :با توجه به تعفيفهاي متعدر و متنو ا بانکگدا ي ايکتفونرگک کگه ر بفگرفنگد
تمگام ابزا هگگاي پفرايگت ايکتفونرگگک اسگتر ر ايگ پگگژوهش منظگو ا بگگهکگا بگگفرن واژ بانکگگدا ي
ايکتفونرکير تمفکز برشتف بف سه ابزا پفرايت ايکتفونرکي مهگم و تأثرفگگذا آنر شگامل رسگترا هگاي
يورپفرا ر پايانه ففو

و پايانه شعب است که با وفو ايتصگا ي « »EBنمگايش رار مگيشگور و ر

بفگرفند مجمو مبلغ تفاکنشها ر رسترا هاي يگورپفرا ر پايانگه فگفو
شايص اندا گرفي عملکفر بانکها ر بانکدا ي ايکتفونرک است.
( )

و پايانگه شگعب بگه عنگوان
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متغرفهاي وابسته :سورآو ي به توانايي شفکت ر بهرست آو رن ر آمگد و سگور اشگا مگيکنگد.
ر آمد يا سوريايصر تنها معرا اندا گرفي سورآو ي است .سفمايهگذا ان و اعتبا رهندگانر عالقه يگاري
به ا يابي سورآو ي جا ي و آتي يک شفکت را ند .شفکتها بفاي جذ ،سفمايه مو ر نرا يورر مجبو ند
سور کافي بفاي تأمر با ر مناسب بهمنظو سفمايهگذا ان و اعتبا رهندگان بهرست آو نگد .روام و بقگاي
يک شفکت ر بلندمدتر به توانايي آن ر کسب ر آمد بفاي انجام تمام تعهگدات و تگأمر بگا ر مناسگب
بفاي سهامدا ان اصلير بستري را ر؛ به گونهاي که پس ا پفرايت هزينههاي جا ير مبلغي اضافي به نگام
سور بفاي شفکت باقي بماند که ر اي پژوهش با وفو ايتصا ي «  »PRنمايش رار ميشور .افزون بف
اي ر ر اي پژوهش بهمنظو تبرر بهتگف مبحگث سگورآو ي (بگه عنگوان يکگي ا متغرفهگاي وابسگته) ا
شايصهاي مهم ريرف سورآو ير ا جمله نفب با ر را اييها ( )ROAو نفب با ر وقوص صگاوبان سگهام
( )ROEنرز به عنوان سايف متغرفهاي وابستهر استاار شد است.
 .5-9مدلهای مبتنی بر فرضيات پژوهش

(مد

 :ففضره اصلي)

(مد

 :ففضره ففعي )

(مد

 :ففضره ففعي )

که ر آن:
 = PRشايص سورآو ي بانک (متغرف وابسته)ر
 = ROAشايص با ر را اييها (متغرف وابسته)ر
 = ROEشايص با ر وقوص صاوبان سهام (متغرف وابسته)ر
 = IMCشايص تمفکز با ا بانک (متغرف مستقل)ر

______________________________________________________
1. Profitability
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 = SIZEشايص اندا بانک (متغرف مستقل)ر
 = SHAREشايص سهم با ا بانک (متغرف مستقل)ر
 = EBبانکدا ي ايکتفونرک که شامل مبلغ تفاکنشهاي رسترا هاي يورپفرا ر پايانگه فگفو

و

پايانه شعب (متغرف مستقل)ر
 = εجمله يطاي مد ر
 = βعفض ا مبدأ.
 .2-9روش تجزيه و تحليل
به منظو تجزيه و تحلرل اطالعات ر برشتف پژوهش ها ا آما توصراي و استنباطي استاار مگي شگور.
مقاريف آما هاي توصراي و نمورا سفي ماني متغرفهاي پژوهش بفاي بانک هاي مو ر مطايعه بف سگي
ميشور؛ ر وايي که ر آما استنباطي بفاي آ مون ففضرهها ا رار هاي تفکربي استاار ميشور.
مد ها به يحاظ استاار ا اطالعات آما ي به سه گفو تقسرم ميشوند؛ اسگتاار ا «اطالعگات
سفي ماني»ر بف اساس «رار هاي مقطعي» و و

سوم بفآو ر مد ر که ر اي پژوهش نرگز اسگتاار

شد است .بفآو ر بف اساس «رار هاي تابلويي يا پانل» است .ر اي

و ر يک سفي واودهاي مقطعي

(مرالً شفکتها يا بانکها) ر چند سا مو ر توجه قفا ميگرفند .با کمک ايگ

و

کگه ر مطايعگات

سا هاي ايرف نرز يار استاار شد استر تعدار مشاهدات تا ود مطلو ،افزايش مييابد .بگا توجگه بگه
اينکه مشاهدات ارغام شد باعث تغررفپذيفي باالتفر هميطي چندگانه کمتف مران متغرفهاي توضرحير
ر جه آ اري برشتف و کا آيي باالتف بفآو رکنند ها ميشورر مطايعات پانل نسبت به مطايعات مقطعگي و
يا سفي مانير بفتفي را ر.
بدي

وير ر اي پژوهش نرز به منظو تجزيه و تحلرل اطالعات ا آما توصراي و اسگتنباطي

استاار يواهد شد.
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 .4يافتههای پژوهش
ر اي مفولهر اطالعات مفبوط به بانکهاي منتخب يصوصگي ر ايگفانر ر رو

3-3

تجزيگه و

تحلرل شد تا ا تباط بر متغرفها بفاي آ مگون ففضگرههگاي اصگلي و ففعگي پگژوهشر بف سگي شگور.
رار هاي گفرآو ي شد با استاار ا نفمافزا  Eviews 8تجزيه و تحلرل شد اند.
بفاي بف سي آما توصراير ابتدا با استاار ا شايصهاي آما توصراي مانند مرگانرر ر مرانگهر
انحفا معرا ر چويري و کشردگي وضعرت متغرفها بف سي ميشگور و نفمگايرتي متغرفهگاي وابسگته بگا
استاار ا آ مون «جا کو بفا» مو ر بف سي قفا ميگرفر .بفاي تجزيه و تحلرل سه معاريه ا ازه شگد و
بفاي تحلرل اي مد ها ا رار هاي تابلويي استاار شگد اسگت .پايگايي متغرفهگا و فگفوض کالسگرک
گفسرون مانند نفما بورن باقرماند هار نداشگت يورهمبسگترير ناهمسگاني وا يگانس باقرمانگد هگا و
نداشت همخطي بر متغرفهاي مستقل با آ مونها و نمورا هاي مناسبر بف سي شد اسگت .ايبتگه ر
رار هاي تابلويي نرفاني ر يصوص اي موا ر کمتف اسگت .بگفاي نمونگه يورهمبسگتري و اسگتاار ا
آ مون رو بر واتسون ر رار هاي سفي ماني برشتف اتااص ميافتد .سپسر وجور يا نبور اثگفات و نرگز
ثابت يا تصارفيبورن اثفات ر مد ها بف سي شد و ر نهايتر مناسبتفي مد بفآو ر شد است.
مبناي استنباط ا وي سطح معنارا ي يا مقدا اوتما

بور است؛ بگدي گونگه کگه هفگگا

مقدا اوتما يا سطح معنارا ي آ مون کمتف ا  0/03باشدر ففض صاف ر سطح  33ر صگد اطمرنگان
ر ميشور.
ر جدو

يف شايصهاي مفکزي ا جمله مرانرر و مرانه و شايصهاي پفاکنگدگي ا جملگه

انحفا معرا ر کشردگي و چويري بفاي متغرفهاي مختلف محاسبه شد است.

______________________________________________________
1. Significant Level
2. P-value
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جدول  .9آمار توصيفی برای متغيرهای پژوهش
متغير

مشاهدات

ميانگين

ميانه

کمينه

بيشينه

PR

1

0

ROE

1

0/ 3

0/

0/0 3

0/3

0/0

0/0 3

1/00

ROA

1

0/0 3

0/0

0/00

0/0

0/0

/13

/

SIZE

1

3 1

3 33

0 10

/ 30

1/03

IMC

1

0/

0/ 3

0/0 3

0/0

0/0

/13

/

SHARE

1

0/

0/

0/00

0/3

0/ 1

/0

/10

EB

1

0

0

10 3

1 3

/3

/

ATM

1

1 33

0

3

1/011

/ 0

POS

1

3 0

1

0

1 0

/1 1

/031

PINPAD

1

3 3

3

0

3

3 01

33 1

3 3

انحراف معيار

0

10

چولگی

1

/0

کشيدگی

3
3

/

/ 1

/3

مأيذ :يافتههاي پژوهش.

پرش ا بفآو رر ابتدا آ موني بفاي بف سي پايايي يا ايستايي (مانايي) متغرفهگا انجگام مگيشگور؛
يفا ر صو تي که متغرفها مانا (پايا) نباشگندر ممکگ اسگت گفسگرون کگاذبي ناشگي ا ا تبگاط ونگد
متغرفها پديد آمد و نتايج رچا اشکا شد و گمفا کنند باشد .بفاي فگع ايگ مشگکل ا و هگاي
پاياکفرن متغرفها مانند يرا يتمگرفي يا تااضلگرفي استاار ميشور .بفاي بف سي مانگايي (پايگايي) ا
آ مون "يوي ير و چو" استاار کفر که نتايج آن ر جدو

يف يالصه شد است .ففضره صاف اي

آ مون وجور يشه واود يا عدم مانايي ر متغرف مو ر نظف است .تعدار مشاهدات بهصو ت يورکگا بگه

رار باالنس شد است.

______________________________________________________
1. Levin, Lin and Chu
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جدول  .4نتايج آزمون بررسی پايايی متغيرهای پژوهش
آماره لوين

سطح

لين و چو

احتمال

PR

3/3

0/0000

مانا

ROE

-11/ 0

0/0000

مانا

ROA

1/1

0/0000

مانا

* LSIZE

/

0/0000

مانا

IMC

3/ 33

0/.000

مانا

**SHARE

/ 3

0/0

مانا

EB

3 / 0

0/0000

مانا

ATM

/ 3

0/000

مانا

POS

/1

0/00

مانا

0/0000

مانا

متغير

مشاهدات

PINPAD

3/

مأيذ :يافتههاي پژوهش.
* اي متغرف ر سطح مانا نبور و با يرا يتمگرفي مانا شد.
** ر سطح  3ر صد ماناست.

نتيجه
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جدول  .1نتايج آزمون چاو و هاسمن برای تعيين نوع مدل
آزمون چاو يا ليمر
مدل

آزمون
اثرات
مقطعي F

PR

مقطعي کاي
 -رو

ROE

مقدار
3/33

مقطعي F

3/3

مقطعي کاي
 -رو

/

مقطعي F

آزادی

احتمال

3/

0/0003

3/
3
3/

/ 1

ROA

مقطعي کاي
 -رو

ROE

مقطعي F

/3

ATM

مقطعي کاي
 -رو

/

ROE

مقطعي F

/

POS

مقطعي کاي
 -رو

1/

ROE

مقطعي F

3/3

PINPAD

مقطعي کاي
 -رو

3/1

ROA

مقطعي F

/0

ATM

مقطعي کاي
 -رو

1 / 0

ROA

مقطعي F

1/3

POS

مقطعي کاي
 -رو

30/ 1

ROA

مقطعي F

PINPAD

مقطعي کاي
 -رو

1 /0

3
3/
3
3/
3
3/
3
3/

3/
/

درجه

مقدار

3

/ 1

آزمون هاسمن

3
3/
3
3/
3

0/0000

مقدار کای -

درجه

مقدار

دو

آزادی

احتمال

/3

1

نتيجه

0/3

مد با اثفات
تصارفي

0/000

مد با اثفات ثابت

0/0001
0/0000

1

/ 3

0/0000
0/0000

/

1

0/ 3

مد با اثفات
تصارفي

0/

1

0/0 00

مد با اثفات ثابت

/0

1

0/ 3 3

مد با اثفات
تصارفي

3/

1

0/ 1

مد با اثفات
تصارفي

3/ 3

1

0/ 3

مد با اثفات
تصارفي

3/

1

0/

مد با اثفات
تصارفي

1

0/0

مد با اثفات
تصارفي

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

/11

مأيذ :يافتههاي پژوهش.

ففضره اصلي
استقفا بانکدا ي ايکتفونرکي بف سورآو ي بانکهاي منتخب يصوصي ايفان تأثرف معنارا ي را ر.
بفاي بف سي ففض اصلير مد

يف ا ازه شد:
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PRit = β0 + β1IMCit + β2 SIZEit + β3SHAREit + β4 EBit + εit

با توجه به جدو پايايي (مانايي) متغرفها و جلوگرفي ا گفسرون کاذ ،اي مد به شفح يف
اصالح شد:
PRit = β0 + β1LIMCit + β2 LSIZEit + β3SHAREit + β4 EBit + εit

ففض صاف و ففض مقابل ر اي مد به صو ت يف است:
H 0 : β1 = β2 = ... = β4 = 0

مد معنارا ي وجور ندا ر.
مد معنارا ي وجور را ر.

H 1 : βi ≠0 i = 1,2 ,...,4

بف اساس اطالعات جدو 3ر مناسب بورن مد مقطعي با آ مون چاو يا يرمف ر شد و آ مگون
يف نتايج تحلرل پانلي بگفاي ايگ ايرگو

هاسم ايروي اثفات تصارفي ا پرشنهار کفر است .ر جدو
آو ر شد است:

جدول . 7نتايج مدل اول :اثر بانکداری الکترونيک بر سودآوری بانکها )(PR
متغيرها
C
L IMC

ضرايب
-

- /

0/0100

/

-331/

- /1

0/

L SIZE

3 / 3

SHARE

0 /

EB

مقدار t

0/0

/11

0/0 3

/330

0/03 3

/ 33

0/0000

R-squared

0/

F-statistic

1 / 1

)Prob (F-statistic

0/0000

مأيذ :يافتههاي پژوهش.

مقدار احتمال
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همانطو که ا نتايج جدو

پرداستر بانکدا ي ايکتفونرک به عنوان متغرف مستقل با سورآو ي

بانکها به عنوان متغرف وابسته قوياً ا تباط معنارا و مربتي را ر؛ به نحوي کگه بگا يگک واوگد افگزايش ر
 0/0واود بف سورآو ي بانکها افزور ميشور .اگف چگه مقگدا پگا امتف کوچگک

بانکدا ي ايکتفونرکر

است ويي ففض عدم وابستري به شدت ر ميشور .بنابفاي ر ففضره اصلي پذيففته ميشور.


ففضرههاي ففعي

ففضره ففعي  :استقفا بانکدا ي ايکتفونرکي بف نفب با ر را اييهاي بانکهاي منتخب يصوصي ايفان
تأثرف معنارا ي را ر.
بفاي اثبات اي ففضره مديي به شفح يف بف اساس مباني نظفي پژوهش تدوي شد:

بف اساس اطالعات جدو 3ر مناسب بورن مد مقطعي با آ مون چاو يا يرمف ر شد و آ مگون
هاسم ايروي اثفات تصارفي ا پرشنهار کفر است.
ر جدو

ر نتايج تحلرل پانلي بفاي اي ايرو آو ر شد است.
جدول .6نتايج مدل دوم :اثر بانکداری الکترونيک بر ROA
متغيرها

ضرايب

مقدار t

C

-0/0 1

- /1

-0/01

L IMC
L SIZE

-0/00 3

SHARE

0/

EB
R-squared

3

-1/

احتمال
0/00
0/0000

- /
/10

/33× 0-

1/3
0/3

F-statistic

/0

)Prob(F-statistic

0/0000

مأيذ :يافتههاي پژوهش.

مقدار

0/010
0/0000
0/000
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همانطو که ا اطالعات ر جشد ر جگدو

پرداسگتر بانکگدا ي ايکتفونرگک اثگف مربگت و

معنارا ي بف با ر را ايي بانکهاي مو ر مطايعه را ر؛ به نحوي که به ا اي هگف يگک واوگد افگزايش ر
شايص بانکدا ي ايکتفونرکر  /33 × 0-واود به با ر را اييها اضافه ميشور.
ففضره ففعي  :استقفا بانکدا ي ايکتفونرکي بف نفب بگا ر وقگوص صگاوبان سگهام بانگکهگاي
منتخب يصوصي ايفان تأثرف معنارا ي را ر.
بفاي اثبات اي ففضرهر مديي به شفح يف بف اساس مباني نظفي پژوهش تدوي شد:
بف اساس اطالعات جدو 3ر مناسب بورن مد مقطعي با آ مون چاو يا يرمف ر شد و آ مگون
هاسم ايروي اثفات ثابت ا پرشنهار کفر است.
ر جدو

ر نتايج تحلرل پانلي بفاي اي ايرو آو ر شد است.
جدول .1نتايج مدل سوم :اثر بانکداری الکترونيک بر ROE
مقدار

متغيرها

ضرايب

مقدار t

C

/ 3

/01

0/0000

L IMC

0/

1/ 3

0/0000

L SIZE

-0/0

- /

0/0000

SHARE

-0/3

-1/00

0/000

/ × 0-

3/ 3

0/0000

EB
R-squared

0/ 3

F-statistic

/33

)Prob(F-statistic

احتمال

0/0000

مأيذ :يافتههاي اي پژوهش.

طبق اطالعات جگدو

ر تمگام متغرفهگا معنارا نگد و بانکگدا ي ايکتفونرگک نرگز اثگف مربگت و

معنارا ي وي با ر وقوص صاوبان سهام بانکهاي يصوصي را ر؛ به نحوي که به ا اي هف يک واوگد
افزايش ر شايص بانکدا ي ايکتفونرکر  / 0× 0 -واوگد افگزايش ر بگا ر وقگوص صگاوبان سگهام
يواهرم راشت.
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 .1نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها
 .5-1نتايج آمار استنباطی
بفاي تصفيح صحرح مد پژوهش به منظو اثبات ففضرههگاي اصگلي و ففعگير ابتگدا پايگايي (مانگايي)
متغرفها آ مون شد .با استاار ا آما «يوي ير چو» مشخص شگد کگه تمگام متغرفهگاي پگژوهش ر
سطح مانا بور و تنها متغرف اندا بانک ر سطح مانا نبور که با يرا يتمگرفي مانا شد.
بفاي انتخا ،نو مد مقطعي يا با اثفات ا آ مون يرمگف يگا چگاو اسگتاار شگدر سگپسر بگفاي
انتخا ،مد با اثفات ثابت يا تصارفي ا آ مون هاسم بهف گففتهشد.
نکتهاي که وجور را رر ايگ اسگت کگه ر سگفيهگاي مگاني ممکگ اسگت فگفوض کالسگرک
گفسرون نقض شور و بايد آ مونهاي ثباتر آ مونهاي ضفايب و باقرماند ها مدنظف قفا گرفرر ويي ر
رار هاي تابلويي اي مشکالت وجگور نداشگته و يگا کمتگف بگفو مگيکنگد .بگفاي مرگا ر بگفاي بف سگي
يورهمبستري نرا ي به بف سي آما رو بر واتس نرست و و
ناهمساني وا يانس ا بر مي ور .ر اي بخش نتايج بفا

بگفآو ر نرگز بگه نحگوي اسگت کگه

مد هاي مطفوحشد ر تشفيح ميشور.

 .2-1نتايج نهايی آزمون فرضيهها
ففضره اصلي پژوهش :استقفا بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي بانکهاي منتخب يصوصي ايفان تأثرف
معنارا ي را ر.
مد نهايي ففضره اصلي
مد بهکا گففته شد ر بگا ر نظگف گگففت يفوجگيهگاي جگدو مانگايي (پايگايي) متغرفهگا و
جلوگرفي ا گفسرون کاذ ،نهايي شد است.
PRit = β0 + β1LIMCit + β2 LSIZEit + β3SHAREit + β4 EBit + εit

با توجه به يفوجي نفمافزا و اطالعات طبقهبندي شد ر جدو

ر مشخص ميشور بانکدا ي

ايکتفونرک به عنوان متغرف مستقل با سورآو ي بانکها به عنوان متغرف وابسته ا تباط معنارا و مربتگي
را ر؛ به گونهاي که با يک واود افزايش ر بانکدا ي ايکتفونرکر

 0/0واود بف سگورآو ي بانگکهگا
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افزور ميشور .اگف چه مقدا پا امتف کوچک است ويي ففض عدم وابستري به شدت ر ميشور .مرزان
بفا

ايرو ) (R2نرز بسرا يو )0/ ( ،است و آما  Fمد نرز باال ( )1 / 1و نشان ا معنارا بورن

کل گفسرون را ر.
بنابفاي ر با ر نظف گففت توضرحات و نتايج بهرستآمد ا جدو

و مقايسگه آن بگا پرشگرنه

پژوهش ميتوان اي گونه ارعا کفر که نتايج اي پژوهش ر يصوص ففضره اصلي (مگد بگفا

شگد

او )ر با پژوهشهاي انجامشد رايلي توسط اسد ار و کراني (  ) 3و نرز پگژوهشهگاي انجگامشگد
يا جي همچون سرنگ سلوجا و واوه () 0 3ر گانرو و همکا ان () 0 3ر سومفا و همکگا ان ( ) 0
و هرسا ( ) 00ر هم استا بور و ر تمامي موا ر به نوعي همسو با ففضره اصلي ايگ پگژوهش تگأثرف
مربت و معنارا بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي بانکها اثبات شد اسگت .بگدي تفترگب بگا قاطعرگت
مي توان اذعان کفر که بانکدا ي ايکتفونرک تأثرف مناي يا بي معني بف سورآو ي نداشته اسگت .هفچنگد
که ر بفيي پژوهشها مشاهد اي تأثرف پس ا گذشت چندي سا ا بهکگا گرفي ابزا هگاي نگوي و
ايکتفونرکي بانکي صو ت پذيففته است.
هفچند برشتف پژوهشرفان ر بف سي تأثرف بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي بانکها هف يگک ا
ابزا هاي يفمجموعه بانکدا ي ايکتفونرک همچون رسترا هگاي يگورپفرا ر پايانگههگاي فگفو ر پايانگه
شعبر بانکدا ي اينتفنتير تلا بانک و همگفا بانگک ا جززگي ا کگل رانسگته و ا هفيگک بگه صگو ت
جداگانه نرز به بانکدا ي ايکتفونرک تعبرف مي نمايند و ر يصوص سورآو ي نرز هف يک ا شايصهاي
 ROAو  ROEا به نوعي شايص کل سورآو ي معففي کفر اند .بدي تفترب ر برشگتف پگژوهشهگاي
رايلي و يا جير ارعاي تأثرف معنارا و ر برشتف موا ر مربت بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي بانکها
( ROAو  )ROEاثبات شد که همسو با نتايج اي پژوهش است.
ففضره ففعي او پژوهش :استقفا بانکگدا ي ايکتفونرکگي بگف نگفب بگا ر را ايگيهگاي ()ROA
بانکهاي منتخب يصوصي ايفان تأثرف معنارا ي را ر.
مد نهايي ففضره ففعي او پژوهش

33

بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر سودآوري بانکهاي منتخب خصوصي ايران

با توجه به يفوجي نفمافزا و اطالعات طبقهبندي شگد ر جگدو

ر مشگخص مگيشگور کگه

بانکدا ي ايکتفونرک اثف مربت و معنارا ي بف با ر را ايي بانکهاي مو ر بف سي را ر؛ به گونهاي که به
ا اي هف يک واود افزايش ر شايص بانکدا ي ايکتفونرکر  /33 × 0-واود به با ر را اييها اضافه
ميشور .مرزان بفا

ايرو ( ) R2بفابف  0/3بور و تمام ضفايب ر سطح  33ر صد معنارا ند .ر ايگ

بر ضفيب مرزان را اييهاي بانک ( )Sizeاثف معنارا ر امّا مناي بف با ر را اييهاي بانک را ر .آمگا

F

مد بز گ (  ) /0و مقدا اوتما آن نشان ا معنارا ي کلي گفسرون را ر؛ بنابفاي ر ففضره ففعي
او اثبات شد و مشخص ميشور که بانکدا ي ايکتفونرک اثف مربت و معنارا ي وي با ر را اييهگاي
بانکهاي مو ر مطايعه را ر.
با ر نظف گففت توضرحات و نتايج بهرستآمد ا جدو

و مقايسه آن بگا پرشگرنه پگژوهش

ميتوان اي گونه ارعا کفر که يافتههاي اي پژوهش ر يصوص ففضره ففعي او (مد بگفا

شگد

روم)ر با پژوهشهاي انجامشد يا جي توسط گانرو و همکا ان () 0 3ر يفاويش و ايسعدي ( ) 0ر
جال کفيم و ومدان () 0 0ر هم استا و را اي نتايج يکسان بور و تأثرف بانکدا ي ايکتفونرک بف نفب
با ر را ايي بانکها ا معنارا رانستهاند .ر پژوهشهاي رايلي هگم ا آنجگا کگه برشگتف پژوهشگرفان
بف سي سورآو ي ا همان آ مورن شايصهاي سورآو ي  ROAو  ROEميرانندر تمامي موا ر موجور
ر پرشرنه پژوهش که سورآو ي بانکها ا متأثف ا و ور و عفضه بانکدا ي ايکتفونرک ميرانندر نرگز بگا
نتايج اي پژوهش هماهنگ و همسو هستند.
ففضره ففعي روم پژوهش :استقفا بانکدا ي ايکتفونرکي بف نفب بگا ر وقگوص صگاوبان سگهام
( )ROEبانکهاي منتخب يصوصي ايفان تأثرف معنارا ي را ر.
مد نهايي ففضره ففعي روم پژوهش
با توجه به يفوجي نفمافزا و اطالعات طبقهبندي شگد ر جگدو

ر مشگخص مگيشگور کگه

بانکدا ي ايکتفونرک اثف مربت و معنارا ي وي با ر وقوص صاوبان سهام بانگکهگاي يصوصگي را ر؛
بهگونه اي که به ا اي هف يک واود افزايش ر شايص بانکدا ي ايکتفونرکر  / 0× 0 -واود افگزايش
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ر با ر وقوص صاوبان سهام يواهد راشت .ضفيب سهم سپفر هاي بانک به کگل سگپفر هگا و مرگزان
را ايي بانک نرز اثف مناي وي با ر وقوص صاوبان سهام را ر .مرزان بفا

ايرو R2ر  0/ 3اسگت کگه

بسرا باال و يو ،بور و آما  Fباال ( ) /33و مرزان اوتمگا آن نشگان ا معنگارا ي کلگي گفسگرون
را ر .بنابفاي ر ففضره ففعي روم پذيففته ميشور.
بدي وير با ر نظف گففت توضرحات و نتايج بهرستآمد ا جدو

و مقايسه آن با پرشگرنه

پژوهشر ميتوان اي گونه ارعا کفر که نتايج اي پژوهش ر يصوص ففضره ففعي روم (مگد بگفا
شد سوم)ر با پژوهشهاي انجامشد يا جي توسط کما ايغگد ( ) 0ر ا سگو و همکگا ان ( ) 00
همسو بور و ر تمامي آنها ثابت ميگفرر که بانکدا ي ايکتفونرک اثف مربگت و معنگيرا ي وي بگا ر
وقوص صاوبان سهام بانکهاي يصوصي را رر ويي با يافتههاي پژوهشرفاني مانند يفاويش و ايسگعدي
( ) 0ر جال کفيم و ومدان ( ) 0 0ر تضار است.
 .9-1ارائه پيشنهاد بر اساس يافتههای پژوهش
با توجه به اثف مربت بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي و با رهي بانکهار يزوم توجه برشتف به اي مقويگه
آشکا ميشور .بانکها بفاي سورآو ي برشتف و جذابرت و بگا رهي برشگتف سگهام يگور ا يگک سگوي و
افزايش ضايت مشتفيان و جذ ،سپفر هاي برشتف ا سوي ريرفر بايد به توسگعه بانکگدا ي ايکتفونرگک
همت گما ند .بنابفاي ر پرشنهارهايي به شفح يف بهمنظو اصالح و بهف بفرا ي توسط بانگکهگاي عضگو
شبکه بانکي ايفان ا ازه ميشور:
-

آمو

مؤثف کا کنان و مشتفيان ر مرنه نحو بهکا گرفي و استاار بهرنه ا ابزا هاي بانکدا ي

ايکتفونرک و ايجار اطمرنان و امنرت بفاي مشتفيان ر استاار ا اي يدماتر
 افزايش يدمات ا ازه شد ا طفيق ر گا ها و پايانههاي بانکدا ي ايکتفونرکر ففهنگسا ي و ا ازه مشوصها و تبلرغات مناسب بفاي استاار برشتف مشتفيان ا يگدمات بانکگدا يايکتفونرکر
 -افزايش تعدار رسترا هاي يورپفرا ر پايانه ففو

و پايانه شعب و مکانيابي بهرنه بفاي آنهار

 -افزايش کرارت ا ازه يدمات بانکدا ي ايکتفونرک با به و ساني تجهرزات و نفمافزا هار
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 استاار ا ايروهاي موفق بانکدا ي ايکتفونرک ر کشو هاي ريرف و شبرهسا ي آن ر کشو ر بف سي و با نرفي ر يصوص رستو ايعملهاي ر يافت کا مزر يدمات بانکدا ي ايکتفونرکر توسگطبانک مفکزي و شو اي هماهنري بانکها.
 انجام مطايعات تطبرقير ر مرنه بانکدا ي ايکتفونرکي و ابزا هاي آنر ر کشو هايي با نظام مشگابهمانند ا رنر تفکرهر مايزير کف جنوبي و اما ات متحد عفبي و کشو هاي ريرف پرشففته يا ر وا
توسعه و سپسر ايروبفرا ي صحرح و بوميسا ي آنها.
بدي تفترب و با بهکا گرفي پرشنهارهاي باال و استاار ا تجا  ،بانکهاي موفگق يگا جي ر
اي

مرنهر هزينه بانکها بفاي ا اندا ي اي گونه يدمات به با نشسته و سورآو ي مو ر انتظگا ا بگه

رنبا يواهد راشت.
هف کا پژوهشير ففايو هدفي که را ر با چايشهار موانع و محدوريتهايي نرز وبگه و مگيشگور.
محدوريت اصلي اي پژوهش کمبور اطالعات ر مرنه ا ازه رار ها و آما بور که بدي ريرل هم بهيحاظ
سفي ماني و هم ا نظف تعدار مقاطع (بانکهاي مو ر بف سي)ر محدوريت وجگور راشگت .بگهطگو مرگا
بفيگگي محگگدوريتهگگاي مواجگگه شگگد ر هنرگگام پگگژوهش شگگامل اسگگتاندا ر و يکسگگاننبگگورن چگگا چو،
گزا

رهي بانکها ر بفيي مقاطع ماني و رستفسي يکجا و آسان به رار ها و ر يافت آما و اطالعگات

مستد بانکهاي يصوصي بهريرل سايتا پرچرد تف و مستقلتف آنها است .هفچند کگه بگه ريرگل اتخگاذ
سراستهاي تجمرع آما ي ر بانک اطالعاتي متمفکز و ايجارر ثبت و نرهدا ي آما و رار هاي مگفتبط ر
ارا نظامهاي پفرايت بانک مفکزي ر سا هاي ايرفر ا ا ر بفيي موا ر هموا نمور.
گاتني است که با توجه به تغررف سرستم سنّتي شعب به سرستم متمفکز ا اوايل سا 1

و

به ريرل عايت ففصت تطبرق و هماهنگ شدن بانکها با ابزا هگاي نگوي بانکگدا ي ايکتفونرکگي و بگه
بهف بفرا ي سردن بفيي پفوژ هاي مفتبطر محدور ماني مو ر پژوهش ا سگا 3
نظف گففته شد.

تگا 3

ر
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منابع
 آ مستفانگر مايکل3( .جهار رانشراهير ص

) .مديفيت عملکفر .تفجمه صگافي سگعرد و وهابرگان امرگف .تهگفان:
.

 آذ ر عار و مومنير منصو  .) 3 ( .آما و کا بفر آن ر مديفيت .جلگد روم .تهگفان :سگا مانمطايعات و تدوي کتب علوم انساني رانشرا ها (سمت)ر ص
 -آقايير سعرد( .

.

) .بانکدا ي ايکتفونرکي .ماهنامه تفويجي سبزينهر شما هشتم.

 -آمگگار ر ومرگگد و جعاگگفپگگو ر محمگگور( .

) .تبرگگر موانگگع و اهکا هگگاي توسگگعه بانکگگدا ي

ايکتفونرکي ر چا چو ،سند چشماندا ايفان  . 101پژوهشنامه مديفيت اجفايي .سگا نهگمر
(پراپي

شما

) .صص

 -ابفاهرمير شاهد( .

. -

) .موانع بانکگدا ي ايکتفونرگک ر ايگفان .پايگاننامگه کا شناسگي ا شگد

مديفيت رانشرا عالمه طباطبايير رانشکد مديفيت.
 اومدير سگرد محمگور و ينگدان سگويفير مهگدي .) 31( .نظگامهگاي پفرايگت و بانکگدا يايکتفونرک ر ايفان .تهفان :انتشا ات پژوهشکد پويي و بانکي بانگک مفکگزي ج.ا.ا .چگا او ر
ص

.

 -اسد ار ر اومد و کرانير هروا .) 3 ( .تأثرف بهکا گرفي رسترا هاي يورپفرا ر پايانگه فگفو

و

شعب بف سورآو ي بانکهاي منتخب ايفان .فصلنامه اقتصار و تجا ت نگوي  .شگما  3و . 0
صص

. 0 -

 -ايهرا ي ففرر محمور1( .

) .يدمات بانکدا ي ايکتفونرک و نرا هگاي اجفايگي آن ر مقايسگه

تطبرقي هزينههاي عملراتي يدمات بانکي .چا او  .تهفان .پژوهشکد پگويي و بگانکي بانگک
مفکزي ج.ا.ا.
 باقفير اوسان .) 30( .چايشهاي با ا يابي بانکدا ي ايکتفونرک .کناگفانس با ا يگابي يگدماتمايي .و آذ سا . 30
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 -باقفير وس 3( .

) .تحلرل عوامل مؤثف بفسورآو ي بانکهاي تجا ي (مطايعه مگو ري بانگک

فا ) .رو فصلنامه تحقرقات مايي .سا
 -بهمندر محمد و بهمنير محمور3( .

 .بها و تابستان 3

 .شما

 .صص . -

) .بانکگدا ي رايلگي( -تجهرگز منگابع پگويي) .تهگفانر

انتشا ات مؤسسه عايي بانکدا ي ايفانر ر ص .331
 پژويانر جمشرد و شارعير افسانه( .اقتصار مقدا ي .رو

) .تحلرل سايتا ر صنعت بانکدا ي ايفان .فصلنامه

 .3شما  :1صص . - 03

 تبفيزير مفتضي .) 30( .نرا منديهاي يفسايتي ر بانکدا ي ايکتفونرک .پرشرامان ف آو ياطالعات .شما

.

 وبرب ار ر محمد جعاگف؛ مرفمجرگدي و هشگجر ر سگرد سگپرد  .) 30( .نقگش بانکگدا يايکتفونرکي ر پويشويي و و هاي مقابله با آن .نشفيه پگژوهشهگاي وقگوص تطبرقگي .رو
 . 3شما

 :صص

.1 -

 -ومردي ار ر محمد ضا؛ قف چهر منرژ و عبدايباقير عبدايمجرد( .

) .بف سي عوامل

مرنگه-

سا ر چايش هگا و تنرناهگاي توسگعه بانکگدا ي ايکتفونرگک .پژوهشگنامه علگوم انسگاني (ويگژ
مديفيت) .سا هاتم .شما

 :صص .31- 3

 -هنو رر ففجايه و محمدي نجرفانير را يو ( .

) .ا يابي مفاول تکاملي رويت ايکتفونرک

ر ايفان .پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعير سا هاتمر شما

 :صص . -33
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