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 مقدمه .1

هیا ور   و نقیش آن  آینید  ینقاط ج ان از اروان م م اقتصیاوی بیه شیمار می    ها ور اقصی  امروزه بانک

بیا فیراهم آورون سیرمایه میاتی بیرای       تواننید  یها می  توسعه و رشد اقتصاوی روشن اس ، زیرا بانک

فیراهم آورونید و بیا افیزایش و      گیذاری  یهمختلف اقتصاوی شرایط مناسبی را برای سرما یها بخش

ها بیا نگ یداری پیول نقید و      تید ملی را افزایش وهند  عالوه بر این بانکشده، تو رشد سرمایه انباشته

ور تفی  امیوال    یعامیل میرثر   اتملیل  ینوانتقال آن ور سطح وریور و تتیی سیطح بی     تس یل ور نقل

عوامیل   بیه عنیوان   ینچنی  ها هیم  شخصی و ووتتی و ضمان  مباوالت واخلی و خارجی هستند  بانک

  تمیامی میوارو بیاال    ونند یپوتی ووت ، نقش م می را ور تثبی  اقتصاوی ایفا م های یاس اجرای س

یکی از اروان م م اقتصاوی ور هر ورور ازجمله ایران توجه  به عنوانها  وه به بانک شوو یباعث م

 زیاوی شوو 

ها اس  و منریأ مزیی  رقیابتی پاییدار     جزء الینفک قابلی  سازمان 1از طرفی فناوری اطالعات

هیای عملیییاتی و   فنییاوری اطالعیات، نقیش م میی ور تمیامی جنبیه      .آیید هیا بیه شیمار میی    ای آنبیر 

بیه  ترین، بلکیه  اصلی به عنواننه  و تقریباً برای تمامی صنایع، اگر وندهای سازمان ایفا میاستراتژی

 عیه مجمو ارتباطیات  و اطالعیات  فنیاوری شیوو   ترین وارایی اطالعاتی ور نظر گرفته میم م عنوان

 و های خانگی رایانه وابلی، هایتلویزیون همراه، تلفن ماهواره، اینترن ، قبیل: ازفناوری از وسیعی

 توتیید،  نییز  و تصیویری  و صوتی والمی، هایپیام انواع وریاف  و ارسال طریق از وه اس  ویدئو

 روو  رشید میی  ویار  بیه  هیا انسیان  بین ارتباط برقراری برای اطالعات و بازیابی سازیذخیره انترار،

ارائیه خیدمات    و وارهیا  هیای انجیام  روش ایجاو تغییر ور باعث ارتباطات و اطالعات فناوری سریع

صینایع   توسیعه  م یم  عوامیل  از و ارتباطیات  اطالعیات  فنیاوری  ج ات بسیاری از بانکی شده اس  

 قرارگرفته یموروبررس خدماتی و توتیدی صنایع اواره ینهورزم آن نقش و شوومی شمروه مختلف

 پذیریانعطاف وسب و محیطی سریع تغییرات با هماهنگی برای اطالعات فناوری از استفاوهاس   

                                                             
1. Information Technology 
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آوری هیا بیرای جمیع   هیا و توسیعه آن   اس  و ومیک شیایانی بیه سیازمان     ناپذیراجتناب و ضروری

 ( 1،2015وانگ و همکارانوند یاطالعات بیرتر می

و  هیا  نیه یبانکداری اتکترونیکی ازنظر ویاهش هز  یها ستمیبا توجه به مزایای اقتصاوی فراوان س

 یهیا   یها، افزایش ویفیی  ور ارائیه خیدمات بیه مریتریان، رفیع محیدوو        افزایش سووآوری بانک

، ور بسییاری از  هیا  نیی بیانکی و بازارییابی و ماننید ا    یهیا   یی زمانی و مکانی و گسیترش تیوزه فعات  

ه خییدمات خییوو را تن یا از طریییق ارتباطییات  جدییید وی  یهیا  وریورهای پیرییرفته، عیالوه بییر بانییک  

فعلیی خیوو، بیا     یهیا   یی باسیابقه نییز ور ونیار فعات    یها ، بانکونند یاتکترونیکی به مرتریان ارائه م

  بیا توجیه بیه ایین     بخریند  یمستقل به شیوه اتکترونیکی به فعاتی  خوو وسیع  می   یها بانک سیتأس

بانکداری اتکترونیکی از سوی نظام بانکی وریور، از   یسو وه اهمی  وارو ترو  به هاس   یمز

 بعد هزینه مورو تحلیل و ارزیابی قرار گیرو 

آن ور پیریرف    ریبا توجه به اهمی  روزافزون فناوری اطالعات و بانکداری اتکترونیک و تیأث 

بنگیاه   نیتیر  م یم  بیه عنیوان  و رشد ورور و همچنین نیاز به نیوین شیدن صینع  بانکیداری      یفناور

عملییاتی   یهیا  نهیفناوری اطالعات بر هز ریقتصاوی ورورها، ور این تحقیق سعی بر آن اس  تا تأثا

و سینجش   یبررسی  میورو  14افزار اسیتاتا   با استفاوه از نرم 1394-1388منتخب طی ووره  یها بانک

 قرار گیرو 

تی و فنیاوری  عملییا  یهیا  نیه یمقاته به این شرح اس : ابتدا به اوبییات میرتبط بیا هز    یوه سازمان

  ور اوامیه  شیوو  یاطالعات پرواخته، س س مطاتعات تجربی واخلی و خارجی ور این تیطه مرور می 

 .شوو یپس از معرفی متغیرها و تصریح مدل، نتایج برآورو، تحلیل و بررسی م

  

                                                             
1. Wang & et al. 
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 یموضوع اتیادب. 2

 ینظر یمبان. 2-1

فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات بیر      ریتیأث  هطی یوه ور ت مینیب یاگر به مطاتعات تجربی رجوع ونیم م

ها مطاتعات اندوی چه ور واخیل چیه خیارو صیورت گرفتیه اسی   اوثیر مطاتعیات          عملکرو بانک

شده  های توتیدی و مراوز بیمارستانی انجامشرو  لیقبهای خدماتی از سازمان هشده ور توز انجام

فنیاوری   نیه یهیا ورزم  انیک گیذاری ب ( سیرمایه 2007ی 1اس   این ور تاتی اس  وه طبق نظر بکیاتی 

هیای بیانکی   پیررفته و جدید منجیر بیه ویاهش هزینیه     یها یاورنوارگیری فتواند با بهاطالعات می

  شوو

 یاتیعمل یها نهیهز

ولییدی ارزش   یها هدف تحلیل بنیاوی، ورف ارتباط پیچیده مییان ارزش اوراق ب یاوار و محرک

اقتصاوی اسی  و بیرای ایین منظیور از ارزییابی   یها مانند سوو، رشد و موقعیی  رقیابتی اهیرم بنگاه

میاتی بیرای وسیتیابی بییه اطالعییات مفییید وربیاره سیووهای       یها سامانمند روابط بین اقالم صورت

تحلیییل بنیییاوی، روشیی     ،گیر یو  عبیارت     بیه شیوو  یاقتصیاوی اسیتفاوه می    یها آینده و ارزش بنگاه

میاتی اسیی  وییه ور آن بییه ومییک تفاسیییر خییاه وربیاره          یهیا  ترخیصی برای تحلیل صیورت 

هیا زمیانی    نریانه   اف ی از عملکرو آینده وس  ییها به نرانه توان یها م ماتی و تغییرات آن یها نسب 

تغییرات سیوو جیاری    ازتاوی اطالعات سوومند ورباره سووآوری آینده هستند وه اطالعاتی فراتر 

 ( 2007، 2اندرسون و همکارانونند یفراهم 

، ور شیرایط مختلیف، واربروهای رندیگ یوه ور تحلیل بنیاوی، مورواستفاوه قیرار م ییها نرانه

(  ازآنجاوییه نسییب  1993، 3سییووآوری آینییده وارنیید یتییوو و ثیاگاراجییان  ینیییب شیمتفییاوتی ور پیی

طیور    ، بیه ونید  یاقتصیاوی فییراهم می    یها عملیاتی، اطالعاتی ورباره عملکرو آینده بنگاه یها نهیهز

                                                             
1. Beccall 
2. Anderson et al 

3. Lev and Thiagarajan 
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تحلیلگران قرار  و گذاران هیو موروتوجه وقیق سرما شوو یم م محسوب م یها باتقوه، یکی از نسب 

   ور تحلییل بنیاوی، افیزایش نسیب   (2003، 2؛ وایلد و همکاران2000، 1و همکاران یپات و رندیگ یم

ویه   بیترت  نیا    بهشوو یمنفیی بیرای عملکیرو آینیده تفسیر م یا صورت نرانه عملیاتی به یها نهیهز

و وییاهش آن،  هییا نییهیو نییاتوانی میییدیری  ور ونتییرل هز ییناوییارا بییه عنییوانافییزایش اییین نسییب  

ور  هیا  نیه یاسی  و چیون توانایی مدیری  ور ونتیرل هز  ها نهییی و تیوان ونتیرل هزاوهنده ویار نران

 عملیییاتی، بیه   یهیا  نیه ی، ور تحلییل بنییاوی سنتی، افزایش نسب  هزابدی یآینده نیز اوامه م یها ووره

و و ثیاگاراجیان،  وتی ی شوو یاقتصاوی تفسیر م یها صورت ویاهش سیووآوری آینیده و ارزش بنگاه 

1993). 

 هانید  نظریی  ها، وو نظریه بیش از چ ل سال ور رقاب  با همدیگر بیووه ور اوبیات عملکرو بانک

نییز   عملکیرو  -صیورت سیاختار   ویه بیه   3عملکیرو  -رفتیار  –تر عبارت اس  از نظریه ساختارقدیمی

سوو یک بنگاه به شکل بانک به ساختار و سیطح رقابی     (SCPشده اس   بر اساس نظریه ی شناخته

( ایین اسی  ویه نسیب  تمرویز بیاالتر منجیر بیه قابلیی           SCPی هظریی بازار وابسته اس   پیام اصیلی ن 

 SCPباالتر نظریه  ی(  بعدها فرضیه تمروز منجر به واران1984، 4گیلبرتی شوو میسووآوری بیرتر 

به چاتش وریده شید، بیر اسیاس ایین نظرییه بیین تمرویز ور بیازار و          EH)5وارایی ی هنظری لهیوس به

اسی  ارتبیاطی وجیوو نیدارو، بلکیه ایین        های عملییاتی هزینه یدهایسوووهی وه یکی از برگ خر

ویاراتر عمیل    بیریتر، ناشیی از   ویه سی م بیازاری    رابطه بین س م بازاری و عملکرو بانکی اس  چرا

هیای میدیریتی ب تیر،    ویارگیری روش ورون آن بنگاه اس   این وارایی ممکین اسی  بیه وتییل بیه     

ها و افیزایش سی م بیازاری    بنگاه های اینهش هزینهموجب وا های نوین باشد وهو فناوری فناوری

توان به سیه وسیته   متغیرهای مربوط به هر بازار را می یول طور  به .(1985، 6توک ریمساشوو ی هاآن

                                                             
1. Palepu et al 
2. Wild et al 
3. Structure-Conduct-Performance 
4. Gilbert 
5. Efficiency hypothesis 

6. Smirlock 
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  متغیرهای ساختاری بیه  ورومتغیرهای ساختاری، متغیرهای رفتاری و متغیرهای عملکروی تفکیک 

ها ج   تطبیق با   متغیرهای رفتاری نیز به اتگوی رفتاری بنگاهارتباط اجزای بازار اشاره وارند هنحو

شوند و متغیرهای عملکروی، نتیجه، تاصل وار و ووشش بنگاه و ول بازار شرایط بازار مربوط می

 ( 1387و غالمی،  یونند یابونورگیری میرا اندازه

 زیر را نوش : هتوان رابطمی SCP هبر اساس نظری

 عملکرو اقتصاوی = F (تار بنگاهساختار بازار؛ رفی

 بازار ساختار( الف

ساختار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف یک ویل  

هیا  هیای سیازمانی بیازار اسی  ویه بیا شناسیایی آن       اس   ساختار بازار ورواقع، آن وسته از ویژگیی 

 را مرخص ورو گذاری و رقاب  ور بازار توان ماهی  قیم  می

 بازار در هابنگاه رفتار( ب

گیرنید   ها برای همیاهنگی خیوو بیا شیرایط بیازار بیه ویار میی        ها، اتگویی اس  وه بنگاهرفتار بنگاه

 ها ور بازار عبارت اس  از:های مختلف رفتار بنگاه جنبه

 ؛اهداف تعیین قیم   1

 ؛تصمیم برای ب بوو ویفی  و یا تغییر محصول  2

  فروش یهای ارتقاسیاس   3

 بازار عملکرد( ج

شوو  های اقتصاوی ناشی میعملکرو اقتصاوی عبارت اس  از مجموعه آثار و نتایجی وه از فعاتی 

هیا بییه  عملکیرو اقتصیاوی وارای ابعییاو متنیوعی اسیی  وتیی اقتصیاووانان ور بررسییی عملکیرو بنگییاه      

وهنید   جه بیریتری نریان میی   برواری توهای عملیاتی نظیر سووآوری، وارایی و ب رههای هزینه جنبه

های م م عملکرو بنگاه اس   هر چه قیمی  از  ( یکی از جنبهP-MCین ایی  هانحراف قیم  از هزین

 .(1387گوورزی و زییدری، بوو یتر باشد فعاتی  اقتصاوی سووآورتر خواهد ن ایی بزرگ ههزین
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انید ویه   پیرن او ویروه  (، برای توضیح عملکرو بانک، موارو متعدوی راSCPی هینظرور اوبیات 

 اند از: عبارت

تواننید سیوو   تیر میی   هیای بیزرگ  هیا و بانیک  تر باشد، بنگیاه  هر چه بازار ووچک :1اندازه بازار  1

تواننید ور چنیین وضیعیتی بیر     میی  یراتتی   های بزرگ بهبیرتری به وس  آورند  چراوه بانک

 شوند؛ها چیره سایر بانک

بیه   بیازار،  هموانع وروو به بازار، هرگونه رشیدی ور انیداز  شرط وجوو   به :2بازار هرشد ور انداز  2

هیا فیراهم خواهید    قابلی  سووآوری بیرتری را بیرای آن  تر خواهد بوو و های بزرگنفع بانک

 ؛(1988، 3و فورتی فووانیساخ  یا

4ریسک اعتباری  3
عد مقرر، تع دات خیوو  رتس یالت بانکی نتوانند ور م ونندگان اف یاگر ور :

نکول ونند، ور این صورت ور ورآمیدهای بیانکی واهریی     رندگانیگ یعنی وام ندونرا عملی 

صورت مناسب انجام وهند    اعطای تس یالت خوو را به هتوانند وظیفشوو و آنان نمیایجاو می

جزئیی از   بیه عنیوان  اتوصیول و   مطاتبات مریکوک  ههزین به عنواناما از طرف ویگر این نکول 

ها افزایش شوو  پس هر چه میزان ریسک اعتباری بانکها افزووه میهای عملیاتی بانکهزینه

 ؛(1982، 5رواوز و روتزی ابدیها افزایش میهای عملیاتی بانکیابد، هزینه

 ؛وری باالتر، انتظار سوو بیرتری وارندها با ب رهبانک :6یور ب ره  4

ایش اعتمیاو بیرای   هیا منجیر بیه افیز    نظیارت بیر عملکیرو بانیک     :7هیا نظارت بر عملکرو بانیک   5

ها و افزایش س روه الزم ج   جذب هزمین شوو و این امرها میگذاران و مرتریان بانک س روه

 ؛(2001، 8ینیکر و قواو وند میها را فراهم منابع ماتی و سووآوری بانک

                                                             
1. Market Size 
2. Growth in Market size 
3. Evanoff and fortier 
4. Loans Risk 
5. Rhoades and Rutz 
6. Productivity 
7. Monitoring 

8. Nicer & Goad 
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هییا از گیییری از تج یییزات و فنییاوری نییوین ور بانییکفنییاوری اطالعییات و ارتباطییات: بییا ب ییره  6

 ؛(2004، 1هوتدن و بننانی اف یافزایش خواهد  هابانک واسته شده و سوو آن های هزینه

ویه تسیاب سی روه     وهد چونقرار می ریبانک را تح  تأث یبووجه: نوع سرمایه، سوووه ههزین  7

 .(1993، 2موتینکسپروازند یبیرتری را میه های جاری نرخ ب رنسب  به تساب

 فناوری اطالعات

به منظور بیان نقش رایانیه ور   1985اوتین بار از سوی توی  و وایزتر ور سال واژه فناوری اطالعات 

اوتییه،   هیای  سالوار گرفته شد  ور ه ها ب و پروازش اطالعات ور سازمان ها یریگ میپرتیبانی از تصم

  اما رف  یها به شمار م یک نقش تمایتی ور استراتژی ولی شرو  به عنوانفناوری اطالعات تن ا 

  چنانچیه  ویرو موفق ابتکارات فنیاوری اطالعیات، عقایید نسیب  بیه آن تغیییر        یساز اوهیو پ با ظ ور

فنیاوری اطالعیات نقیش بسیزایی ور فراینیدهای سیازمانی، ایجیاو نیازهیای          شیوو  یاونون مراهده م

اسیاس   بیر  ( 2005چانیگ، اسی  ی جدیید   یها هیجدید، وتیل توسعه محصوالت جدید و توصیه رو

اطالعییاتی  یهییا سییتمیاوری اطالعییات، بییرای سیینجش میییزان اثربخرییی س  اوبیییات تحقیییق ور فنیی 

 سرع   وق  و صح ، امنی ، اقتصاوی بوون، شده اس : زیر ور نظر گرفته یها شاخص

وه  رویگ یتغییرات فنی ور نظر م ساز نهی(، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات را زم2011ی 3نیا

  شوو یعوامل وار و سرمایه م یور موجب افزایش ب ره

( معتقیید اسیی  اثییرات جییانبی فنییاوری اطالعییات و ارتباطییات از طریییق مقیییاس 2008ی 4سییری

  مقیاس اقتصاوی ایستا به منافع اقتصاوی اشیاره وارو ویه نصییب    ابدی یاقتصاوی ایستا و پویا ظ ور م

، افیزایش  هیا  نیه یو بیه شیکل ویاهش هز    شیوو  یتجیارت و صینع  می    یها فعاالن اقتصاوی ور بخش

با استفاوه از سرمایه فناوری اطالعات و ارتباطات   یفیتوتید و توتید محصوالت باو یریپذ انعطاف

اشاره وارو  مقیاس اقتصاوی پویا نیز به شکلی از بازوه فزاینده نسیب  بیه مقییاس اشیاره وارو ویه بیا       

                                                             
1. Holden & Bannan 
2. Molyneux 
3. Nia  

4. Seri 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 29

https://qjfep.ir/article-1-952-fa.html


 143   رانیا منتخب یها بانک یاتیعمل نهیهز بر اطالعات یفناور ریتأث

 
 

و ایین   شیوو  یوسیط می  افزایش و انباش  م ارت توتیدونندگان طی زمان موجیب ویاهش هزینیه مت   

  (1397امامی، اس  یوضعی  با تحقیق و توسعه، بازاریابی و آموزش نیز مرتبط 

مراجعات  یها نهیمکاتبات سازمانی، میزان هز یها نهیمیزان هز یریگ : از طریق اندازهاقتصادی بودن

فعاتیی    یهیا  نیه ینظیارت و ونتیرل بیر عملکیرو وارونیان، مییزان هز       یهیا  نهی، میزان هزها یریگیو پ

 یهیا  نیه ینگ داری و پرتیبانی عملیات سیستم و هز یها نهیغیرموتد یبایگانی و نگ داری سوابق(، هز

  رو ور انجام مالقات، بازویدها و مذاورات رو

، رمسیوول یمیزان مصونی  اطالعیات از وسیترس افیراو غیرمیرتبط ییا غ      یریگ : از طریق اندازهامنیت

ی  اطالعییات از تغییییرات ناخواسییته، تفیی  اطالعییات از  تفیی  اطالعییات از سوءاسییتفاوه، مصییون 

، تفی  اطالعیات از   یافیزار  ناشی از ویروس، مصونی  اطالعات ور برابر اشکاالت نرم یها بیآس

 .یافزار ناشی از مسائل سخ  یها یخراب

مییزان شیفافی  و وضیوح انجیام عملییات ویاری        یریی گ از طرییق انیدازه   :دقت و صحت اطالعات

، قابلیی   یریی گ میدارو شدن مراتل انجام وار، وربرگیرنده جزئیات الزم بیرای تصیم  سازمان، استان

  مرجع آن، قابلی  رسیدگی، پیگیری و رویابی نیتر اطمینان و اتکا، توتید اطالعات توسط مناسب

زمان وسترسی بیه اطالعیات ویاری،     میزان مدت یریگ : از طریق اندازهسرعت اطالعات و ارتباطات

روازش اطالعات، به هنگام بوون اطالعات، زمان روییابی و پیگییری عملییات ویاری،     ووره زمانی پ

  (1380مقدسی، اواری یزمان صرف شده برای انجام امور 

فناوری اطالعات با افزایش توانمندی، واهش هزینیه و ب بیوو خیدمات باعیث افیزایش رقابی        

واوند ویه سیطح بیاالی فنیاوری     ( نران 2002پرموس ی(  سندروس و 2006، 1هوشوو ی یتجستیک م

اطالعات باعث ب بوو عملکرو مانند واهش هزینه، ویاهش زمیان چرخیه، ب بیوو ویفیی ، موقعیی        

تقیوا و  شیوو ی  ی( می 1995، 1یبیوروس  یریپذ و انعطاف یور افزایش ب ره ( و1999، 2رقابتی یب تنگر

 ( 1392 همکاران،

                                                             
1. Hou, J 

2. Bhatnagar 
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 بانک یها نهیهز کاهش و یبانکدار در اطالعات یفناور

هییا و مرسسییات مییاتی  مزایییای اسییتفاوه از فنییاوری اطالعییات ور بانکییداری بییرای بانییک نیتییر م ییم

 اند از: عبارت

ور زمان و هزینیه، یکیی از اهیدافی     ییجو سیستم و عملیات، برای صرفه یساز ک ارچهی :یکپارچگی

ناچیار    بیه  شوو یها باعث م ها ور پی آن هستند  نبوو یک ارچگی بین سامانه اس  وه بسیاری از بانک

گزاف و استفاوه از سرمایه انسانی بسیار و یا با طوالنی و بعضاً پیچییده ویرون    یها نهییا با صرف هز

  واضیح  شیوو و اسیتفاوه   قیی مختلف، توتید و ور ویگری تزر یها ستمیالزم ور س یها یندها، واوهافر

 یها نی شدن بلکه استفاوه از سامانهوتیل خوبی برای ماشیتن ا  نه ها نهیهز گونه نیا اس  جلوگیری از

 یک ارچه نوین اس  

ماشینی، عیدم انعطیاف    بانکداری سنتی و نیمه یها مرکالت روش نیتر : یکی از م میریپذ انعطاف

جدیید، نیازمنید    تها، مثالً ایجیاو خیدما   تغییر ور آن نیتر ها اس ، به این معنا وه ایجاو ووچک آن

واسیطه    هیا نییز بیه    بانیک  یهیا  یازمنید یصرف زمان، هزینه و تحمل وشواری زیاوی اس   امیروزه ن 

ووار و رقابی  ور ایین بیازار، همیواره ور تیال تحیول اسی   نبیوو          تغییرات پیوسته مربوط به وسب

ور پیی خواهید   هیا را   ور مقابل این تغییرات برای بانک، هزینه از وس  رفتن فرص  یریپذ انعطاف

بانییک و نیازهییای متغیییر  یهییا واشیی   بییدی ی اسیی  بانکییداری اتکترونیییک ور بییرآورون خواسییته 

 ونید یمحمیدی،   یگراف بر بانک، نقش م می ایفا می  یها نهیووار امروزی، بدون تحمیل هز وسب

1392 ) 

ن بخیش  ور بانکیداری تجیاری اسی   ور ایی     ژهیو عامل بسیار م می، به یریپذ : توسعهیریپذ توسعه

ونند  عامل  یزیر ها برنامه وارند و باید برای افزایش تجم تراونش ها انتظار رشد زیاو بازار را بانک

ارائیه محصیول و مسییرهای توزییع اسی   ور       نیه یویگری وه باید ور نظر واش  راهبرو بانک ورزم

، هیا   یی توسیعه فعات ، امکیان  وننید  یقدیمی استفاوه م یها وه از سامانه ییها بانکداری سنتی و بانک

                                                                                                                                               
1. Bowersox 
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ها، اتصال آسان به برخی تج یزات و ارائه خدمات جدید  پرتیبانی از افزایش تجم وار، تعداو شعبه

نیسی   امیروزه بیا اسیتفاوه از      ریپیذ  سنگین و صرف زمان زیاو امکیان  یها نهیبدون متحمل شدن هز

و نییز   ریپیذ  توسیعه  یهیا  قیدیمی بیا سیامانه    یهیا  ابزارهای بانکداری اتکترونیک و جایگزینی سامانه

، امکان تعریف محصوالت یریپذ واسطه معماری مناسب و انعطاف  مجازی، به یها شعبه یانداز راه

ایین مزیی ، بانیک قیاور      جیه ینت اس   ور شده جاویو خدمات جدید متنوعی ور صنع  بانکداری ا

وو، مریتریان  خواهد بوو با تمایز ور محصوالت و خیدمات، افیزون بیر جلیب رضیای  مریتریان خی       

 و ارائه خدمات جدید را واهش وهد  ها  یجدید ور هدف قرار واوه و هزینه توسعه فعات

هیا نیازمنید وخاتی  انسیان      قیدیمی بانکیداری ور برخیی قسیم      یها : سامانهپردازش بدون واسطه

  بنیابراین  بیرتری را ور پی وارو یها رتیهستند  هرچه این نیاز بیرتر باشد، باتطبع زمان، هزینه و مغا

تیذف ایین نیازمنیدی یوخاتی       یتتی  ای، واهش و ونند یها ونبال م وه بانک ییکی ویگر از اهداف

واسیطه آن، افیزایش سیرع ، وقی  و       انسان( ور مراتل گوناگون عملیاتی سیستم بانکی خوو و بیه 

ویفی  عملکرو خوو ور برابیر مریتریان بانیک اسی   قیابلیتی ولییدی ویه موجیب موفقیی  روش          

نکداری اتکترونیک شده، این اس  وه تمامی عملیات از صف تا ستاو، بدون وخات  انسان انجام با

 و بیه  هیا  رتیونترل و ماتکی  اس   چراویه مغیا   یها نهی  این مسوله به مف وم واهش ور هزرویگ یم

  ابدی ی، واهش مها آن رفع نهیتبع آن فرایند پیچیده و پرهز 

جدیید   یهیا  اتکترونییک و اسیتفاوه از سیامانه    یزارهیا با یریوارگ به های اخیر، طی سال :باال تیامن

جامع بانکی، منجر به افزایش ضریب امنی  شده اسی   از وو جنبیه    یها و ازجمله سامانه یافزار نرم

ور  هیا  یه آناس  وه با تعب hsmو  ssm یها نگاه ورو  جنبه اول ایجاو ماژول  یبه بحث امن توان یم

  هاس  وه به اس   جنبه ووم قدرت پایش باالی این سامانه افتهی شییتی بسیار افزاسامانه، ضریب امن

محض هرگونه رخنه ور سامانه، امکان واونش سریع و پیگیری وجوو خواهد واشی   بنیا بیر آنچیه     

گفته شد، روشن اس  استفاوه از ابزارهای بانکداری اتکترونیک، از طرییق ایجیاو ییک بسیتر امین      

 از وس  واون اطالعات خواهد شد یقاسیمی،  یها نهیعملیات بانکی، منجر به واهش هزبرای انجام 

1391 ) 
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بحث آوروه شده  مورو هطیمطاتعات خارجی و واخلی صورت گرفته ور ت ور اوامه تعداوی از

 اس  

 یتجرب مطالعات. 2-2

 یهیا  نیه یشیده ور تیطیه فنیاوری اطالعیات و هز     ور این قسم  مطاتعیات خیارجی و واخلیی انجیام    

  شوو یعملیاتی بیان م

 تیا یو پنیل ها را بیا اسیتفاوه از روش    ور بانک نهیهز ییو وارا یفناور راتیی( تغ2004ی 1وروهتوا

همیراه   هیا  نهیهز یبا روند واهر یوه روند رشد فناور دندیرس جهینت نیقرارواو وه به ا یبررس مورو

: با توجه به صینع   یاطالعات و عملکرو اقتصاو یبا عنوان فناور پژوهری ( ور2007ی یبکاتاس   

 TSLS ونیو رگرسی  OLSبا اسیتفاوه از روش   ییبانک اروپا 737 یمطاتعه بر رو اروپا با یبانکدار

اطالعیات   یبر فنیاور  یگذار هیاس  وه سرما دهیرس جهینت نیپرواخته و به ا 1994-2000ووره  یط

بیه شیکل    یگیذار  هیهیا و سیرما  بانیک  یبر سیووآور  یمنف ریتأث یافزار و نرم یافزار به شکل سخ 

 یاطالعات اثیر  یفناور یها واشته اس  و ور تات  ول بانک نیا یمثب  بر سووآور یخدمات اثر

 وروه اس   جاویناهمگن ا

هیای  میدل  هبیه مقایسی   (ای با عنیوان یبانکیداری اینترنتیی ور اروپیا    ( ور مقاته2008ی 2آرنا بلدی

 ههای وریور اسی انیا، انگلسیتان، فنالنید و ایتاتییا طیی وور      با بررسی بانکمختلف بانکداری آنالین 

سیبب   های نوین،استفاوه از روش فازی نتیجه گرف  وه واربرو فناوری پرواخ  و با 2004-1995

های بانکداری سنتی شده اس   موفقی  بانکداری ها نسب  به اعمال روشهای آنواهش ور هزینه

هیا  های بانکی بسیتگی وارو و ایین بانیک    روه مرتریان با تمروز بیرتر بر س روهاینترنتی به ساختار س

 هبه وس  آورنید  بیا توجیه بیه اینکیه ور وور      یتر های بانکی خوو منافع باارزشتوانند از فعاتی می

از ویل بیازار    وهیم  کیگرفتند و تن ا استفاوه قرار نمی طور گستروه مورو  ها بهبانک اینترن مذوور 

                                                             
1. Valverde 

2. Arnaboldi 
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 به عنیوان قرار واون سیستم بانکی  ریبانک برای تح  تأث اینترن  ریواوند  تذا تأثبانکی را ترکیل می

 وافی قوی نبووه اس   هانداز  یک ول به

بانک  35 یها نهیخووپرواز بر وارایی هز یها ( با بررسی وثرت وستگاه2009ی 1ین و همکاران

ویه افیزایش انیدازه     ندپانل ویتا به این نتیجه رسیید  با استفاوه از 2001-1992ورور تایوان طی سال 

ور  یوارونیان  یهیا  نیه یو همچنین هرچه متوسط هز شوو یبانک موجب ب بوو وارایی هزینه بانک م

( بیه بررسیی اثیر    2011ی 2  اتمیدی رضیایی  ابدی یوارایی هزینه آن واهش م ،ابدی یبانک افزایش م

آن  یریی گ جیه یپرواخی   نت  یا صورت پرسرنامه  هفناوری اطالعات ور سیستم بانکداری صاورات ب

 یهیا  بانکی از طریق تس یل تیراونش  یها نهینران واو وه استفاوه از فناوری اطالعات ور واهش هز

ور زمیان مریتریان و وارمنیدان نقیش اساسیی وارو  خواجیه        ییجیو  بانکی بیرای مریتریان و صیرفه   

یبانک وراورزی( با استفاوه از  یبر سیستم بانک( به بررسی اثر فناوری اطالعات 2011ی 3وانگوالنی

 ییجیو  و همچنیین صیرفه   ها نهیپرسرنامه پرواخ  و نران واو وه فناوری اطالعات باعث واهش هز

 ور زمان مرتریان و وارمندان شده اس  

ای تحی  عنیوان عوامیل عملکیرو از بخیش بیانکی       ( ور مقاتیه 2012ی 4جانیا و همکیاران   یمار

سیستم بانکی به بررسی متغیرهای واخلی و خارجی  16استفاوه از روش پانل پویا بر روی مقدونیه با 

آمده، ور میان عوامل  وس  اند  با توجه به نتایج بهپرواخته 2005-2012 هها طی ووربانک رگذاریتأث

 ها مدیری  هزینه اس   عالوه بر ایین، سیوووهی  ترین عاملواخلی از سوووهی بانک، یکی از م م

گیرو  و ور مورو متغیرهای خیارجی،  قرار می ریتوسط ریسک پرواخ  بدهی و نقدینگی تح  تأث

را بیر سیووآوری بانیک ور جم یوری      یتیوج   رشد اقتصاوی، اصالح نظام بانکی و تراوم اثر قابیل 

 وهد مقدونیه نران می

                                                             
1. Yen et al 
2. Ahmadirezaei 
3. Khajeh Dangolani 

4. Marijuana et al 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 29

https://qjfep.ir/article-1-952-fa.html


 1398، تابستان 26هفتم، شماره ، سال اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 148

تجیاری ونییا   بر عملکرو شیش بانیک    عوامل مرثر یبا عنوان بررس یا( ور مقاته2014ی 1امورو

بانک  هو با استفاوه از روش پانل ویتا نتیجه گرفتند وه رابطه مثبتی بین انداز 2008-2013 هطی وور

های عملیاتی بیا بیازوه واراییی    ای منفی بین نسب  هزینهبا بازوه وارایی وجوو وارو و ور مقابل رابطه

منظور افزایش وارایی   هایی را بهوهد وه ووت  ونیا باید سیاس چنین نتایج نران میوجوو وارو هم

هیای  هیای تجیاری اجیرا ونید چراویه بانیک      برای ترویق عملکیرو بانیک   یرساختیهای زو سرمایه

هیای  های مدیریتی برای به تیداقل رسیاندن هزینیه   ها و م ارتگذاری ور فناوریتجاری به سرمایه

بخیش میاتی    نکیه یبیوو بخریند و ا  هیا را ب  عملیاتی و افزایش سووآوری نیازمندند تا عملکرو بانیک 

رشید اقتصیاوی پاییدار واشیته      وند و برای اینکه یک ورورورور ایفا می هنقش م می را ور توسع

 ای واشته باشد باشد باید بخش بانکی قوی

ای تح  عنیوان عوامیل میرثر بیر سیووآوری بانکیداری       ( ور مقاته2014ی 2آندرس و همکاران

های سطح واوه ، پایین و متوسط به مطاتعه پرواختند  با استفاوه ازتجاری ور ورورهای با ورآمد باال

وند ویه چگونیه عیواملی از قبییل     می لیوتحل هیاین مقاته تجز GMMها و روش ای از بانکگستروه

بانک تجیاری   10165های خاه بانک، متغیرهای اقتصاو والن و صنع  خاه سووآوری ویژگی

بنیدی وریورها بیا    وهنید  گیروه  قرار می ریتح  تأث 1998-2012 هورور ور سراسر وور 118را ور 

های سیووآوری بانیک موجیوو ور میدل بتوانید      وهد وه شاخصتوجه به سه سطح ورآمد، نران می

ورآمد، ورآمد متوسیط و بیا    های تجاری موجوو ور ورورهای ومتفاوت سووآوری ور میان بانک

نظر اهمی ، نرانه و انیدازه اثیر متفیاوتی ور سراسیر     ورآمد باال را توضیح وهد  عوامل سووآوری از

 م می بر تعیین سووآوری بانک وارو  ریسطح ورآمد تأث جهیسطوح مختلف ورآمد وارند  ورنت

بییا موضییوع بانکییداری اتکترونیکییی و  3، پژوهرییی توسییط گییانگو و همکییاران2015ور سییال 

 2010-2013 هیای  سیال اتی ور های تجاری ور روآندا، مطاتعه میوروی: بانیک ویگی   عملکرو بانک

                                                             
1. Mora 
2. Andreas et al 

3. Ngango et al 
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انجام شد  پژوهرگران ور پایان به این نتیجه وس  یافتند ویه سیسیتم بانکیداری اتکترونیکیی ماننید      

های اتکترونیکیی، بانکیداری تلفین    های خووپرواز، پرواخ  مستقیم، سیستم مباوالت چکوستگاه

هیای بانیک و ور   و واراییی  وریهمراه و معاوالت اتکترونیکی، به وتییل افیزایش سیووآوری، ب یره    

 بسیار زیاوی بر عملکرو بانک ویگاتی وارو  ریهای عملیاتی، تأثمقابل، واهش هزینه

هیای منتخیب   فناوری اطالعات و ارتباطات بر سیووآوری بانیک   ری( با بررسی تأث1390ویانی ی

  و نتایج پرواخ 1381-1388 هپانلی با اثرات ثاب  طی وور یایران ور قاتب یک مدل اقتصاوسنج

هیای اییران   مثبتیی بیر عملکیرو بانیک     ریآمده نران واو وه فناوری اطالعات و ارتباطات تیأث  وس  به

خدمات  یها نهی( بامطاتعه موروی بانک پاسارگاو، چگونگی واهش هز1391واشته اس   قاسمی ی

قیرارواو    یررسی ب بانکی با استفاوه از بانکداری اتکترونیکی را از وو ویدگاه بانک و مرتریان میورو 

ور بانک پاسارگاو ور صورت عدم استفاوه از خدمات بانکداری اتکترونیک،  وی نتیجه گرف  وه

 یابد برابر افزایش می 6اتی  5شده هر تراونش  تمام هزینه

عامییل بانکیداری اتکترونیییک بییر   ریچگییونگی تیأث  ه(، ور پژوهرییی بیه مطاتعیی 1392محمیدی ی 

هیای تیابلویی   آن پرواخته اس ، ور این پژوهش از واوه یریپذ قاب ر های نظام بانکی ایران و هزینه

 4های ملی، س ه، صاورات، تجارت، مات و رفیاه( و نییز   مربوط به شش بانک تجاری یشامل بانک

 هصاورات، صنع  و معدن، وریاورزی و مسیکن( ور وور   ههای توسعشامل بانکیبانک تخصصی 

وهد وه عامل فنیاوری اطالعیات و   تایج پژوهش نران میشده اس  و ن  استفاوه 1377-1387زمانی 

هیا واشیته اسی   بنیابراین     بانیک  همعنیاواری بیر ویاهش هزینی     ریاتکترونیکی تیأث  گسترش بانکداری

هیا بیاال   وری را ور سیستم بانکی از طریق واهش هزینیه گسترش بانکداری اتکترونیک توانسته ب ره

توانید زمینیه را   وری ور ولیه سطوح صنع  بانکداری، میب رهببرو  تذا فناوری اطالعات با افزایش 

 شوو  یریپذ برای مزی  رقابتی فراهم وند و باعث افزایش رقاب 

 یهیا  ( به بررسی فناوری اطالعات بر عملکیرو سیازمانی پرواخی  واوه   1392همکاران یتقوا و 

 وهید  یشد وه نران می تحقیق ور قاتب یک مدل واتد آزمون  یها هیتاصل از پرسرنامه تول فرض

 یتضیور مزینی و  .ایمن بوون، بر عملکرو سازمانی و مزی  رقابتی تأثیر وارند از ریغ  به IT عوامل
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( به ارزیابی اثر گسترش بانکداری اتکترونیکی بر واهش هزینه عملیاتی نظام بیانکی وریور   1396ی

 ریآمیده تیاوی از تیأث    وسی   بهبا استفاوه از روش پانل ویتا پرواخ   نتایج  1391-1385برای ووره 

 یرگیذار یخصوصیی تأث  یهیا  وارو اتبته بیرای بانیک   ها نهیمثب  بانکداری اتکترونیکی بر واهش هز

 تر بووه اس   مراتب بزرگ به

 ریخصیوه ور واخیل وریور بیه بررسیی تیأث       بهمطاتعات اندوی  شوو یطور وه مراهده م همان

پرواخته اس   اوثر مطاتعات واخلی مانند محمیدی   ها عملیاتی بانک یها نهیفناوری اطالعات بر هز

 یبررس مورو یها بانکداری اتکترونیک را ور نظر گرفتند وه مرتفه 1396، تضوری و مزینی 1392

ور  فناوری اطالعات متفاوت اس   بر همیین اسیاس   یها تا تدووی با مرتفه یها نهیبر هز رگذاریتأث

منتخیب ووتتیی و    یهیا  عملییاتی بانیک   یهیا  نیه یفناوری اطالعات بیر هز  ریاین تحقیق به بررسی تأث

  شوو یپرواخته م 1394-1385خصوصی ایران طی ووره 

 قیتحق یشناس روش. 3

های منتخب ووتتیی و  فناوری اطالعات بر هزینه عملیاتی بانک ریهدف اصلی این تحقیق بررسی تأث

اسیتفاوه ور ایین تحقییق ور     میورو  هاتگیوی اوتیی   .اسی   1394تیا   1388 هخصوصی اییران طیی وور  

 ( اس  وه به شکل زیر اس  22014و مورا 1،2007یچارچوب اوبیات موضوعی برگرفته از یبکات

Operating costsit (1ی = β0+ β1 ITit+β2DBit+β3Netit+β4Humit+β5Sizeit 

 هبیه ترتییب بییانگر: هزینی     ITS, ITB, DB, Net, Hum, Size, operating costs ویه   یطیور   به

افیزار و   منابع انسانی، شیبکه و امکانیات ارتبیاطی، پایگیاه واوه، سیخ       هعملیاتی، اندازه بانک، هزین

 هیای  سیال های تابلویی متیوازن بیین    زمانی برای واوه هبیانگر وور Tچنین افزار ارتباطی اس   هم نرم

1394-1388 ،i هیای یملیی،    ظر اسی  ویه شیامل بانیک    ن های ووتتی و خصوصی موروبیانگر بانک

                                                             
1. Beccali 

2. Mora 
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افزار مورواستفاوه  اس  همچنین نرممل ، س ه، صاورات، سینا، پاسارگاو، وارآفرین، سامان و رفاه( 

 اس   14تا ااست ها نیبرای تخم

ویه   وننید  میی هیای بیانکی صیرف    ها بیرای انجیام فعاتیی    : مخارجی اس  وه بانک1عملیاتی ههزین

مطاتبات مریکوک،   هاتحسنه، سوو پرواختی، وارمزو پرواختی، هزین جوایز قرض ههزین هرندیوربرگ

 2ثاب  ور بانک اس  یها ییوارازیان معامالت ارزی و میزان است الک 

تحی  عنیوان    یافیزار  و نیرم  یافیزار  هیای سیخ   : ور ایین تحقییق از هزینیه   3افیزار  افزار و نرم سخ 

 افزار اس   افزار پایه و اساس اجرای نرم سخ شوو ورواقع های تسابگری استفاوه می ماشین

ای اس  وه امکان تباول اطالعات را از طریق مسیرهای ارتباطی با : شبکه4شبکه و امکانات ارتباطی

 ونید  ای فیراهم میی  استفاوه از امکانات راویویی، فیبر نوری و سیایر تج ییزات مخیابراتی و میاهواره    

 ( 1388مروز آمار ایران، ی

گییرو تیا   را بیه ویار میی    فنیاوری : منابع انسانی ورواقع همان چیزی اس  وه سیرمایه و  5نیمنابع انسا

هیای  چنین شامل م یارت هم های اقتصاوی ور ج ان شوو نظام هتبع آن توسع  ها و بهارتقای سازمان

زنیدگی فیرو اعیم از     هیای  سیال ور  یررسمیهای رسمی و غها و آموزششده ور طول برنامه  انباشته

 شامل نیروی وار ماهر و غیر ماهر شاغل ور بانک اس   نجایاس  و ور ا یسات ووووی و بزرگ

هیای میرتبط و سیاختار ییا سیازمان اسی  ویه        ای از واوه: پایگاه واوه اشاره به مجموعیه 6پایگاه واوه

 هریکل از ییک مجموعی   وسترسی به این اطالعات معموالً از طریق یسیستم مدیری  پایگاه واوه( مت

تا واربران برای ارتباط برقرار ویرون بیا    وهد یوام یوتری اس  وه اجازه م یافزارها یک ارچه از نرم

 یک یا چند پایگاه واوه و وسترسی به تمام اطالعات موجوو ور پایگاه واوه را فراهم وند 

                                                             
1. Operating costs 

 ( 1388مروز آمار ایران ی  2
3. Hardware and software 
4. Net work 
5. Human 

6. Database 
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  t لسا ور I های بانک: اندازه بانک برابر اس  با ول وارایی1بانک هانداز

 نتایج تجربی. 4

شناسی تحقیق اشیاره شید، قبیل از وروو بیه بحیث بررسیی و تفسییر نتیایج و          طور وه ور روشهمان

های عملیاتی الزم اس  ابتدا آزمون شیوو ویه آییا     فناوری اطالعات بر هزینه ریقضاوت ور مورو تأث

 گییرو،  صیورت میی   Fآماره لهیوس وه به همگن هستند یا خیر؟ ور این آزمون یبررس مقاطع مورو

فرضیه صفر والت  بر همگن بوون یمقاطع( واتدها و فرضیه مقابل والتی  بیر نیاهمگونی یمقیاطع(     

تیوان از روش  میی  یسیاوگ  بیه  ،همگین باشیند   یبررس واتدهای مورو وه  یصورت واتدها وارو  ور

 های تابلویی استفاوه صورت از روش واوه نی  ور غیر اورواستفاوه  2عیتداقل مربعات معموتی تجم

هیای تیابلویی بیرای     شوو  نتایج آزمون مدل بیانگر رو فرضیه صفر و تیزوم اسیتفاوه از روش واوه   می

 3واتدها اس 

 داری اثرات گروه آزمون معنی نتایج .1 جدول

 مدل مقدار آماره

 F 73/31 آماره آزمون

 000/0 (PVارزش احتمال )

 تحقیق های : یافتهمأخذ

 4های تابلویی، روش اثیرات ثابی   ور مرتله بعد باید از بین وو روش موجوو برای تخمین واوه

اسیتفاوه   6اسیمن ه، یکی انتخاب شوو  بیرای ایین منظیور از آمیاره آزمیون      5و روش اثرات تصاوفی

م رو شوو  بر اساس این آزمون، رو فرضیه صفر بیانگر استفاوه از روش اثرات ثابی  بیووه و عید      می

                                                             
1. Bank Size 
2. Pooled Least Square 
3. Green 
4. Fixed Effects 
5. Random Effects 

6. Hausman Test 
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شیده بییانگر رو    ارائیه  اسیمن هآن مبین استفاوه از روش اثرات تصاوفی اسی   نتیایج آمیاره آزمیون     

 ورصد( برای مدل و تزوم استفاوه از روش اثرات ثاب  اس   1واری  فرضیه صفر یور سطح معنی

 اسمنینتایج آزمون  .2جدول 

 مقدار آماره

 2χ 94/42آزمون 

 5 آزادیدرجه 

 000/0 (PVارزش احتمال )

 های تحقیق یافته: مأخذ

شوو، با توجه به نتایج آزمون هاسیمن یرو فرضییه صیفر بیرای میدل(      طور وه مراهده میهمان

 شده اس   نران واوه (3ینتایج تخمین مدل به روش اثرات ثاب  ور جدول 

 نتایج تخمین مدل به روش اثرات ثابت .3جدول 

 t آماره ضریب متغیرهای توضیحیعرض از مبدأ و 

 93/24 0852/19* عرض از مبدأ
Lit 0333/0- 10/1- 

Lnet 1082/0- 36/0- 
Ldb *0645/0- 04/9- 

Lhum 0372/0- 12/0- 
Lsize 0195/0 23/0 

R2 ---- 2287/0 
Number of obs ---- 61 

Number of groups ---- 9 

 های تحقیق : یافتهمأخذ

 %1سطح  واری ور * معنی

اما قبل از وروو به بحث بررسی و تفسیر نتایج مدل ابتدا الزم اس  ج ی  وسیتیابی بیه بیرآورو     

 قرار گیرو یناهمسانی واریانس و س س خووهمبستگی موروبررس مطمون، ابتدا
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بر اساس آزمون ناهمسانی، فرضیه صفر مبنی بر وجوو همسانی واریانس اس   نتایج تاصل از 

وهنده رو فرضیه صفر و وجوو ناهمسانی واریانس ور مدل بووه اس  وه نظر نران مورو هایبررسی

 شده اس : نران واوه( 4ینتایج آزمون ور جدول 

 

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس .4جدول 

 مقدار آماره

 F 91/78آزمون 

 0000/0 (PVارزش احتمال )

 های تحقیق : یافتهمأخذ

خووهمبستگی، فرضییه صیفر مبنیی بیر عیدم وجیوو خووهمبسیتگی        همچنین، بر اساس آزمون 

وهنده رو فرضیه صفر و وجیوو خووهمبسیتگی ور    نظر نران های مورواس   نتایج تاصل از بررسی

 شده اس : نران واوه (5یمدل بووه اس  وه نتایج آزمون ور جدول 

 نتایج آزمون خودهمبستگی .5جدول 

  

 F 340/11آزمون 

 0098/0 (PVارزش احتمال )

 های تحقیق : یافتهمأخذ

بعد از رفع مرکل ناهمسانی واریانس و خووهمبستگی نتایج تاصل از تخمین مدل ور جیدول  

 شده اس   ارائه (6ی

 : نتایج تخمین مدل بعد از رفع مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی6جدول 

 z آماره ضریب عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی

 31/16 7712/21* عرض از مبدأ

Lit 
***0457/0- 89/1- 

Lnet 
*2589/2- 17/7- 
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 : نتایج تخمین مدل بعد از رفع مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی6جدول ادامه 

 z آماره ضریب عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی

Ldb *5574/0- 46/6- 

Lhum 
*1673/2 32/7 

Lsize 
**1175/0 36/2 

 های تحقیق یافته: مأخذ

 %10واری ور سطح  معنی ***%، 5واری ور سطح  معنی **%،1واری ور سطح  معنی* 

منفی بیر   ریهای تسابگری تأثمتغیر ماشینتوان مراهده ورو وه  ( می6با توجه به نتایج جدول ی

افیزاری  افیزاری و نیرم   هیای سیخ   هرچقدر هزینه گریو  یعبارت  ها وارو  بههای عملیاتی بانکهزینه

شده،  ارائه شده خدمات ب ای تمام رندهیبانک وه وربرگهای عملیاتی یابد، هزینهها افزایش میبانک

وری وه این امر باعث ارتقای وارایی، ب ره یابد، چراهای اوراری و عمومی اس ، واهش میهزینه

  شوو میهای عملیاتی واهش هزینه جهیو سرع  ور برقراری ارتباط و ورنت

 عبیارت   هیا وارو  بیه  هیای عملییاتی بانیک   منفی بر هزینیه  رییر شبکه و امکانات ارتباطات تأثمتغ

و  افتیه ی شده واهش ها و امکانات ارتباطی، هزینه خدمات ارائهها به شبکه، با مج ز شدن بانکگریو 

اهش وی   یی تر و ب تر برای مرتریان و افزایش سووآوری و ورن اباعث ارائه خدمات سریع جهیورنت

  شوو میهای عملیاتی هزینه

ها باعیث  ها وارو  استقرار پایگاه واوههای عملیاتی بانکمنفی بر هزینه ریها تأثمتغیر پایگاه واوه

عیدم وجیوو ناسیازگاری     هیا، های عملییاتی، اشیتراوی شیدن واوه   سازی ول واوه یک ارچگی ذخیره

باعیث تسیریع     یی شوو وه ورن اغیره می اطالعات ومحرمانگی   ای،ها، جامعی ، استقالل واوهواوه

  شوو میهای عملیاتی ونندگان و واهش هزینهور پاسخگویی به مراجعه

هیا  های عملییاتی بانیک  مثب  هزینه منابع انسانی بر هزینه ریوهنده تأثهمچنین نتایج تحقیق نران

انسیانی ییک سیازمان اسی       های جمع شده ور نیروی  وانش و م ارت هاس   منابع انسانی، مجموع

منظیور بیاال بیرون      گیذاری بیر روی نیروهیای انسیانی ییک مجموعیه بیه        منابع انسانی مستلزم سرمایه

 هگذاری بر نیروی انسانی سازمان یماننید آمیوزش وارونیان، ایجیاو برنامی      هاس   سرمایه بازوهی آن
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ن و وارونیان بیه نسیب     توسعه مدیری  منابع انسیانی، ایجیاو امنیی  شیغلی، افیزایش تقیوق میدیرا       

هیای پیریرف  شخصیی      های پیررف  شغلی ور سازمان، ایجاو برنامیه  ها، ایجاو فرص  عملکرو آن

وری نییروی   های مراوره بیا وارونیان و    ( باعیث افیزایش ب یره      برای تمام وارونان، ترکیل گروه

سیووآوری بانیک را    جیه یو ورنت شیوو  میشده  شده خدمات ارائه واهش ب ای تمام جهیانسانی و ورنت

وهد  وتی آنچیه تیائز اهمیی  اسی  ایین اسی  ویه ور         های عملیاتی را واهش می افزایش و هزینه

گذاری صحیح ور بخیش نییروی انسیانی،     های خدماتی همچون بانک، به عل  عدم سرمایه سازمان

 به توجه عدم مدیری ، شغلی، ضعف ، ناامنی(مدیری  ضعف از ناشییوارونان  بین تبعیض وجوو

 فقیدان  (،گراییی  صیتخصی شیغلی یعیدم    و تحصییلی  رشته وارونان، ناهماهنگی ضروری نیازهای

 یورپی  یپی  انتقیال  و فعلیی  ویار  بیه  عالقگی شغلی، بی و فروی استعداوهای وارآموزی، ناهماهنگی

 جیه یانسانی و تورم نیروی انسیانی، نییروی انسیانی از ویارایی ویافی برخیوروار نبیووه و ورنت        نیروی

هیای عملییاتی    های منابع انسانی، عملکرو آنان را ب بوو نیداوه و باعیث افیزایش هزینیه     افزایش هزینه

 شوو  می

افزایش ها اس   های عملیاتی بانکها بر هزینه مثب  اندازه بانک ریوهنده تأثنتایج تحقیق نران

خیدمات   هیا قیمی    تیذا آن  هیا را افیزایش واوه و   تواند قیدرت بیازاری بنگیاه    ها ابتدا می اندازه بانک

 وس  باالتری سوو متعارف به و ونند تعیین می وامل رقاب  بازار قیم  سطح از باالتر را شده ارائه

هیای جدیید را بیریتر     یابند وتی طی زمان انتظار بر این اس  وه صنایع با سووآوری باال، ورووی می

هیا ور آن صینع     بنگیاه  جذب ونند وه تصمیم برای وروو به ییک صینع  باعیث ویاهش تمرویز     

 های عملیاتی را افزایش وهند  تبع آن هزینه  ها را واهش و به سووآوری بانک جهیشوو و ورنت می

 ها شنهادیو پ یریگ جهینت. 5

هیای منتخیب اییران    هدف اصلی این مطاتعه بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر هزینه عملییاتی بانیک  

 ه، صاورات، سینا، پاسارگاو، وارآفرین، سامان و رفاه( بانک منتخب ورور یملی، مل ، س 9شامل 

 یبیا روش اقتصاوسینج   1388-1394آمیاری طیی ووره    یهیا  بوو  برای این منظور با استفاوه از واوه

هیای   پانل با اثرات ثاب  طی ووره آزمون شد  نتایج تخمین تاوی از آن بوو ویه متغیرهیای ماشیین   
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 ؛هیا وارنید  منفی بیر هزینیه عملییاتی بانیک     ریپایگاه واوه، تأثتسابگری، شبکه و امکانات ارتباطی، 

چون باعث ارتقای وارایی، سرع  ور برقراری ارتباط، ارائه خدمات ب تر برای مرتریان و همچنین 

شیوند ویه همیه ایین عوامیل      های عملیاتی میول واوه یساز رهیها باعث یک ارچگی ذخپایگاه واوه

 ریشیوند  و نتیایج تیاوی از تیأث    های عملیاتی میواهش هزینه  یباعث افزایش سووآوری و ورن ا

ویه ضیعف میدیری ،     ها اسی  چیون  مثب  هزینه منابع انسانی و اندازه بانک بر هزینه عملیاتی بانک

شیوند ویه نییروی انسیانی ویارایی      های تحصیلی و شغلی و ویگر عوامل باعث میی ناهماهنگی رشته

واشته و باعیث   ریها تأثفزایش هزینه منابع انسانی روی عملکرو آنا جهیو ورنترا نداشتع باشند وافی 

توانید ور مقییاس   ها یک بانیک میی  شوند و یا اینکه با افزایش واراییهای عملیاتی میافزایش هزینه

وه تنوع محصیوالت خیوو را بیریتر    و سوو خوو را افزایش وهد یا این وندتری عمل اقتصاوی ب ینه

هزینیه   جیه یهیای خیوو، بیه سیوو ومتیری وسی  یابید ورنت       گیذاری ورون سرمایهوروه و با پراونده 

ارتباطی، شیبکه و امکانیات    یافزارها افزار و نرم با توجه به ارتباط منفی سخ  عملیاتی افزایش یابد 

هیای  گیری ابیزار و روش وار توان اظ ار واش  وه بهعملیاتی می یها نهیارتباطی و پایگاه واوه با هز

طالعیات و ارتباطیات بیاوجوو مریکالت، افیزایش سیووآوری و ویاهش هزینیه عملییاتی          فنیاوری ا 

ویارگیری فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات و     ها را به همراه واشته، بنابراین، توجیه و توسیعه بیه    بانک

 گسترش بانکداری اتکترونیک امری ضروری اس  

امکانات ارتبیاطی، پایگیاه واوه   های تسابگری، شبکه و  منفی متغیرهای ماشین ریبا توجه به تأث

وارایی به این متغیرهای توجیه زییاوی    شیخوو افزا یها نهیها برای واهش هز بانک شوو یتوصیه م

ور هیا افیزایش یابید و هیم      خیوو هیم ویارایی بانیک     یها نهیواشته باشند تا با واهش هرچه بیرتر هز

 جویی شوو  ها صرفه هزینه

ها ویه بیرخالف   بع انسانی و اندازه بانک بر هزینه عملیاتی بانکمثب  هزینه منا ریبا توجه به تأث

جدییدی ور ج ی  ویاهش     یهیا  اسی  یهیا س  بیرای ب بیوو ایین بخیش     شیوو  یتوصیه م ،انتظار اس 

  شوو یها نهیهز

 به شرح زیر اس : شوو میهای آینده ارائه پیرن اوهایی وه برای پژوهش
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هیای میرتبط اقتصیاوی ازجملیه     سیایر بخیش  استفاوه از نتایج تحقیق تاضیر و گسیترش آن بیه      1

 ؛ها بیمه

 ؛پیررفته یهای اقتصاوسنجسازی و استفاوه از روشمدل  2

 ؛افزارها تج یزات و نرم یروزرسان بهافزایش ویفی  ارائه خدمات بانکداری اتکترونیک با   3

آن ور  یسیاز  هیاستفاوه از اتگوهیای موفیق بانکیداری اتکترونییک ور وریورهای ویگیر و شیب         4

  ورور

هایی نیز ها، موانع و محدووی وه وارو با چاتش یهدف بدون شک هر وار پژوهری متناسب با

هیا بیووه ویه    آمار و واوه نهیزم شوو  محدووی  اصلی این پژوهش ومبوو اطالعات وررو می  به رو

 های مورو بررسی(، محدووی بانکینظر تعداو مقاطع  بدین وتیل هم به تحاظ سری زمانی و هم از

 وجوو واش  

 منابع

نسیب  تمرویز ور صینایع اییران بیا       هبیرآورو و مقایسی  »  (1387ی یغالم   نجمه و لیاسماع ،ینورابو

  111-134صص   1شماره   یاقتصاو یهایفصلنامه بررس « استفاوه از اتگوی نرمال

واخلیی ور   ناخیاتص  دیتوتآیا افزایش س م فناوری اطالعات و ارتباطات از »  (1397ی میکر ،یامام

-45صیص    68شیماره    سیال هجیدهم    یفصلنامه پژوهرنامه اقتصاو « ؟ورور ایران ضروری اس 

74  

 یریویارگ  به ریتأث»  (1392ی یمیفالح الج درضایحم و یمجتب دیبامکان؛ س ینیتقوا، محمدرضا؛ حس

 اطالعات یفناور  یریفصلنامه مطاتعات مد  «بر عملکرو سازمانی و مزی  رقابتی اطالعاتفناوری 

  17-1صص   5شماره   سال ووم

هیای منتخیب   فناوری اطالعات و ارتباطیات بیر روی سیووآوری بانیک     ریتأث»  (1390ی وایه ،یانیک

 .181-206صص   29-30های شماره  نیفصلنامه اقتصاو و تجارت نو « ایران

 بیسی  و  « بانکیهای خدمات نقش بانکداری اتکترونیک ور واهش هزینه»  (1391ی دیمج ،یقاسم

  آموزش عاتی بانکداری ایران هسسرت ران، م  سومین همایش بانکداری اسالمی
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گسییترش بانکییداری اتکترونیکییی بییر  ریتییأثبررسییی »  (1387ی یدی  زب دری  ح و آتوس  ا ،یگ  ودرز

  111-140صص   35شماره   رانیا یهافصلنامه پژوهش « های تجاری ایرانسووآوری بانک

بانکداری اتکترونیکی بر ویاهش   گسترشارزیابی اثر »  (1396ی یحضور یعل و نیرحسیام ،ینیمز

 یهیا  اس یفصلنامه س « خصوصی و ووتتی( یها بانکبه تفکیک ورور یهزینه عملیاتی نظام بانکی 

  54-29صص   19شماره   سال پنجم  یو اقتصاو یمات

 نامیه  انیی پا « فناوری اطالعات بر تابع هزینه نظام بیانکی اییران   ریتأثتحلیل »  (1392ی زهره ،یمحمد
وانریکده علیوم اواری و اقتصیاو وانریگاه       یزیی ر و برنامیه  یارشد رشیته توسیعه اقتصیاو    یوارشناس

  ت ران  مدیری  پوتی و بانکی هنخستین ونفرانس ملی توسع  اصف ان

 چاپ اول   انترارات ج ان فروا  اطالعات مدیری  یها ستمیس  (1385ی مقدسی، علیرضا

اثر سرریز فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات بیر رشید      » .(1387ی یرازق نیحس و محمودزاده، محمود

  نیفصلنامه اقتصاو و تجیارت نیو    «مول عوامل توتید ور ورورهای ور تال توسعه منتخب یور ب ره

  21-1صص   13شماره 

بررسیی آثیار فنیاوری اطالعیات و     »  (1397ی داروگ ر  الیل   و میم ر  پارس ا،  یمس تعل  د؛یسع ،یریمش

فصیلنامه   « سیتانده  –ارتباطات بر زنجیره توتیید واالهیا و خیدمات اییران بیا اسیتفاوه از جیدول واوه       
  44-1صص   68شماره   سال هجدهم  یپژوهرنامه اقتصاو

ارزیابی پیذیرش بانکیداری اینترنتیی بیر اسیاس میدل       »  (1388ی یشاکر ایرؤ و عقوبی ،ینورمحمد
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