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Abstract 
Objective: Electronic banking is one of the gifts of the information technology world, 

according to which all financial, banking and credit activities are transferred from the 

traditional platform to the electronic platform. As a result, the use of electronic systems in the 

world's financial and credit institutions is rapidly expanding and the number of users of 

electronic banking services is increasing day by day. The use of this technology has led to the 

development of business, facilitating communication between economic agents, providing 

opportunities for enterprises to operate, improving productivity, reducing costs and saving 

time. Obviously, one of the indicators of the success of banks' investments in the field of 

information technology and electronic banking is the acceptance of these services by the 

customers of that bank and their actual use of them for their daily banking affairs. Therefore, 

research in the field of electronic banking and its impact on the performance and profitability 

of banks to gain a competitive advantage and survival in the competitive arena, is essential. 
 

Methods: In this study, from the content analysis method using theoretical foundations and 

experimental studies, the appropriate model of Iranian economy was selected and then with 

the help of statistical analysis and econometric methods by expressing the relationships 

between variables related to the subject, the current situation Is identified. According to the 

studies based on S-C-P theory, the general shape of the model in this research was based on 

the research of Tony et al. (2015). 
 

Results: Diagnostic tests were performed for the research model, and the Chow test for 

detecting a composite or integrated data pattern showed that there is a hybrid data pattern in 

the model. Haussmann test also showed that all models have fixed effects. The results of 

estimating the model with fixed effects showed that the coefficient of determination and the 

Watson camera statistic indicate the confirmation of the model results. and the results 

indicate that the number of ATMs, IMC (Bank Market Focus Index), Bsize (size). Bank), the 

number of terminals of the bank branches (Pin Pad), the number of TOKEN devices and the 

number of POS devices had a positive and significant relationship with the profitability index 

as a representative of Bank Melli financial progress in Iran and the ATM variable had the 

highest impact and the Bsize variable has the least effect on the bank's profitability index, 
 

Conclusion: Considering the impact of e-banking on the profitability of banks, it is suggested 

that e-banking platforms be developed rapidly, so that with the improvement of banks' 
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Abstract 

 

financial performance, we will see more and more prosperity of economic specialties. It is 

important to note the amount of communication that the bank can establish with other service 

organizations (such as the municipality, the tax administration, the oil company, etc.). This 

leads to the monopoly of electronic services provided by the bank, which will lead to the 

development of electronic banking services and can be considered as one of the strategic 

advantages of the bank. 
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 (ایران یبانک ملمطالعه موردی ) هابانک یمال یشرفتبر پ یکیالکترون ینقش توسعه بانکدار

 

 علیرضا تمیزی

 چکیده

 یو اعتبار ی، بانکیمال یهاتیفعال یکه براساس آن تمام استاطالعات  یفناور یایاز مواهب دن یکیک یالکترون یبانکدار هدف:

 یو اعتباار  یماال  مؤسساات ک در یالکترون یهاستمیل، استفاده از سین دلیشود. به همیمنتقل م یکیبه بستر الکترون یاز بستر سنت

ش هساتند.  یک روز به روز در حال افزایالکترون یکنندگان از خدمات بانکدارجهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده

 یبنگاهها، ارتقاا  یت برای، فراهم کردن امکان فعالیل ارتباطات عوامل اقتصادیموجب توسعه تجارت، تسه ین فناوریاستفاده از ا

 در زمان شده است. ییجوها و صرفهنهی، کاهش هزیوربهره
 

 یاران اقتصاد امدل مناسب  ،یافتهانجام  جربیو مطالعات ت یکتئور یمحتوا با استفاده از مبان یلروش تحل مطالعه از در این :روش

مرتبط باا موواو ،    یرهایمتغ ینروابط ب یانب یقاز طر یاقتصاد سنج یهاو روش یآمار یهایلانتخاب شده و سپس به کمک تحل

مبناای   بار  ، پاووه  درایان  مدل کلی شکل S-C-P  نظریه مبنای بر شده انجام مطالعات به توجه با شود.یم ییموجود شناسا یتووع

 .است (5102) تونی و همکاران مطالعات
 

 تعاداد )اندازه باناک(،   B size)شاخص تمرکز بازار بانک(،   ATM ،IMCهای نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه ها:یافته

ی با شاخص دارمعنارابطه مثبت و  POSهای دستگاه و تعداد TOKENهای ، تعداد دستگاه(Pin Pad)بانک  شعب پایانه هایدستگاه

  B sizeبااتترین تاییرگاراری و متغیار     ATM و متغیار   سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است

 .کمترین ایرگراری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است
 

بانکداری الکترونیک به سارعت  بسترهای شود ها، پیشنهاد میبانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک یرتأیبا توجه به  گیری:نتیجه

 های اقتصادی باشیم.ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخصفته، تا با بهبود عملکرد مالی بانکتوسعه یا
 

 توسعه، بانکداری الکترونیکی، پیشرفت مالی، بانک ملی، پانل دیتا. کلیدی: هایواژه

 .JEL:E26, O17, F51 بندیطبقه

 .پژوهشی :مقاله نوع
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 (یبانک مل یها )مطالعه موردبانک یمال یشرفتبر پ یکیالکترون ینقش توسعه بانکدار/ 081
 

 یبانک ملا  یها )مطالعه موردبانک یمال یشرفتبر پ یکیالکترون ینقش توسعه بانکدار(. 0011. )علیروا، تمیزی استناد:

 .082-011(، 5)1، مجله توسعه و سرمایه. (ایران

 مقدمه
را کاهش دهندد.   هاینههزاقتصادی، همواره در تالش هستند تا سود را به حداکثر رسانده و  یهابنگاهعنوان  به هابانک

 هدای یدت فعال، کمک نمایندد.  هاینههزرا در جهت کاهش  هابانک تواندیماطالعات یکی از ابزارهایی است که  یآورفن

. بده عندوان مثدال    شدوند یمبانکی، مانند دریافت صورت حساب، انتقال پول و خرید از طریق اینترنت، سبب کاهش هزینه 

خودپرداز، به افدزایش دقدت در معدامالت، کداهش حجدم فعالیدت بده ازای هدر کارمندد و افدزایش            یهادستگاهاستفاده از 

 در زمدان بدرای مشدتریان و باندک را بده دنبدال دارد.       ییجوصرفهاز همه  ترمهمسودآوری منجر خواهد شد و  به یوربهره

ه در ارائده  کد  ییهدا باندک فرصدت.   یدک د اسدت و هدم   ید تهد یدک هم  هابانک یبرا روند بانکداری الکترونیک گسترش

ان خدود قدرار   یاز مشدتر  یادید ست مواجه شوند در معرض خطدر از دسدت دادن تعدداد ز   کن گونه خدمات با شیا یهمگان

روندد فرصدت آن را خواهندد    ی( مOnlineارائه و ارتقا خدمات برخط ) یسوه با سرعت بهک ییهابانکخواهند گرفت و 

را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خدود را در رابطده    ترییعوس ییاینند، مناطق جغرافکجذب  یشتریان بیه مشترکداشت 

 یصدنعت بانکددار   در اطالعدات  یفنداور  یکدارگیر بده . بخشدند  را بهبدود  خدود  یمدال  یعملکردهدا  ش ویان افزایبا مشتر

 خدمات ارائه یهاکاهش هزینه همچنین و شده یبانک و مشتر بین و زمانی جغرافیائی کاهش فاصله موجب الکترونیکی

 سداختار  تغییدر  موجدب  نهایدت  در و خددمات  بردن کیفیدت  باال و هابانک و افزایش رقابت بین پول و انتقال نقل و بانکی

در  یسداز فرهند   مناسدب و  بسدتر  ایجداد  آن بده تبدع   که گرددمی کشور یصنعت بانکدار شدن ها و بهینهبانک یاهزینه

 .است شده اهداف ذکر پیشبرد عامل مهمترین الکترونیکی یبانکدار زمینه

 از است. یرشد حال ده دریپد ، الکترونیک قیطر از انیمشتر به خدمات ارائه ،یدارکبان و یمال خدمات صنعت در

 نید ا از اسدتفاده  دهندد،  ریید تغ را خدود  یرفتدار  یالگوهدا  یستیبا الکترونیکی یدارکبان از استفاده یبرا انیمشتر هک آنجا

 صدنعت  در اطالعدات  یآور فدن  یشدرفتها یپ ر،ید اخ یهدا سدال  باشدد. در  داشدته  یادید ز هاییچیدگیپ تواندیم یآورفن

 یروزشدبانه  صدورت  بده  توانندد یمد  انیمشدتر  و داده ریید تغ ن،یادید بن لکشد  بده  را کیبدان  اتید عملانجام  هویش ،یدارکبان

 تریعسر ،کبان یتساوب قیطر از هک دهدیم اجازه انیمشتر به ینترنتیا یدارکدهند. بان انجام را خود کیبان هاییتفعال

 داشدته  گسترده کیبان یکیترونکال تعامالت ،یانکو م یزمان تیمحدود بدون و یسنت شعب با سهیمقا در مترک نةیهز با و

 است. یسنت یهاشعبه ینگهدار هایینههز در ییجوصرفه هابانک شدن نیآنال یایمزا از گرید یکیباشند. 

 سدهم  بهتدر  خددمات  ارائده  با تا آوردیم وجود به بانکی مؤسسات دیگر برای را مناسبی فضای بازار، این گرفتن نادیده

 در هدا باندک  گدذاری یهسرما موفقیت شاخصهای یکی از که است بدیهی. نمایند خود آن از را مالی هاییتفعال از بزرگی

 آنهدا  واقعدی  اسدتفاده  و بانک آن مشتریان سوی از خدمات این پذیرش بانکداری الکترونیکی، و اطالعات یآورفن ینهزم

 آن بدر  یرتدث   و الکترونیدک  بانکدداری  حوزه در تحقیق بنابراین. است خدمات این از روزمره خود، امور بانکی انجام برای

کده تدا بده     .رودیمد بده شدمار    بدیهی امری رقابت، صحنه در بقا و رقابتی مزیت کسب برای هابانک سودآوری و عملکرد

 مزایدای بیان اهمیت و با  ، نخستیقتحق یندر ا لذاصورت نگرفته است.  یامطالعهچنین  هااستان ملی حال در شعب بانک



 081 /00/ پیاپی 5ششم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 یو بده صدورت مدورد    یراندر ا هابانک یبر عملکرد مال بانکداری الکترونیکی  یهامولفه یرتث به  ،یکیالکترون یبانکدار

 مطالعه و بررسی داشته باشیم. ،هااستانی مل یهابانکدر 

مطالعده مدوردی   ) هدا باندک  یمال یشرفتبر پ یکیالکترون یبانکدار توسعهش به بررسی نقکه تحقیق حاضر ساختار در 

و شدده  ارائده   مبانی نظری و پیشینهتحقیق و  هاییهفرض ،اهمیت تحقیق، ( پرداخته خواهد شد. در ابتدا بیان مسالهبانک ملی

 و پیشنهادها آورده خواهد شد. گیرییجهنتبا تخمین مدل و ارائه نتایج، در پایان نیز 

 مبانی نظری

با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگدان متحدول شدده     هابانکامروزه شیوه عرضه خدمات در 

کدده امکددان    شددود یمدد و کددها راه انددازی  هاکارتاست. سیدستم انتقدال الکترونیکدی وجدوه از طریدق ابزاری همچون 

بده طدور کلددی بانکدداری چهدار     (.1181 ،ونوس و همکاران) کنددیمدشخصی را فراهم  یهاحسابدسترسدی آسدان بده 

 هدای یسدتم س پرداخدت کاذدذی نظیدر چدک،     هددای یددستم سدوره را پشت سر گذاشدته اسددت. اسددتفاده از مددسکوکات،    

پرداخددت   هداییدستمساطالعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که  هداییگداهپا، هاکارتپرداخت الکترونیکی نظیر 

. بده ایدن معندی کده بخدش اعظدم       برندد یمد . امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر اندکردهدر بانکدداری طی 

افدزایش روزافدزون    ، بده دلیل ایدن امدر   .گیردیمالکترونیکی و اینترنتی صورت  هاییستمسبانکداری از طریق  هاییتفعال

 . با توجه بده ایدنکده مبدادالت پددولی و شودیمتجارت الکترونیدک و بده کدارگیری فنداوری ارتباطات و اطالعات مربوط 

همگام بدا گدسترش حجدم تجدارت الکترونیکدی جهدانی، نهادهدای    این رو مدالی جدزء الینفک مبادالت تجاری است، از

 بده اسدتفاده از فنداوری ارتباطدات و     یاطورگستردهتدسهیل تجدارت الکترونیدک، بده  دشتیبانی وپ مالی نیز به منظور پولی و

پرداخدت الکترونیکدی بده تددریج درحددال جددایگزینی    هداییستمس در نتیجه طی چند دهه اخیر .اندآوردهاطالعات روی 

بده سدوی بانکدداری الکترونیدک وعرضده خددمات       نیز با حرکت  هابانک.دراین میان هستندپرداخت سنتی  هاییستمسبدا 

بانکدداری الکترونیدک    (.1182کهزادی، ) اندداشتهافدزایش حجدم تجدارت الکترونیکی  مالی جدید نقش شایان توجه در

امدروزه بدا    .شددود یمدد یک ابدزار ضدروری برای بقاست و موجب تغییر بنیادی صنعت بانکدداری در کدل جهدان شددمرده  

همچنین مشتریان قدادر بده انتخداب     .شودیمکلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارائه 

مالی خود هستند؛ به نحوی کده بانکدداری الکترونیدک بده یدک سدالـ راهبددردی         یازهاینفروشندگان مختلف برای رفع 

 (.1182 زاده و صادقی،حسنتبدیل شده است ) هداباندکبدرای 
 تفاوت بانکداری سنتی و الکترونیک

 یربانکددا  نگدر یندده آو  الفعد  یژگد یقابدل توجده اسدت و    یسدنتت  یربدا بانکددا  رونیکدی  کتلا یرسه بانکدایر مقادآنچه 

که یترر صدو دهدد  دا کداهش  ر یبدانک  هدای ینده هزمختلدف   هدای یوهشبه  نمایدیم یسع یسنتت یراست. بانکدا الکترونیکی

 نیار. بنداب هستند یرت مشتیضارجلب  فبا هد لتوسعه و تحودنبال به  یدمات بانکخجامع  ارائهبا  لکترونیکیا یربانکدا

رشدد   ،فهدد  تدرین یاصدل امدا   گیردیم رارتوجه ق دمور یزن یبانک هایینههزچند که کاهش ر ه الکترونیکی یرر بانکداد

بانکداری الکترونیدک   هاییژگیودهای بانک از طریق ارائه خدمات متنوع است. در جدول زیر مقایسه تطبیقی بین رآمد

 و بانکداری سنتی ارائه شده است.
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 بانکداری الکترونیک و سنتی هاییژگیومقایسه  .1جدول 

 بانکداری سنتی بانکداری الکترونیک

 بازار نامحدود به لحاظ مکانی 

  تجاری یهانامرقابت 

 ارائه خدمات گسترده 

 ارائه خدمات متنوع براساس نیاز سفارش مشتری و نوآوری 

 چند منظوره مجهز به امکانات الکترونیکی یهابانک 

 تمرکز بر هزینه و رشد درآمد 

  ساعته 20از نظر زمانی نامحدود و 

 وجود رابطه نزدیک و تنگاتن  بین بانکی 

  به دلیل استفاده از رایانه، حجم کاعذ و نیروی انسانی به شدت

 .یابدیمکاهش 

 بازار محدود 

  هابانکرقابت بین 

 ارائه خدمات محدود 

 ارائه خدمات به یک شکل خاص 

 متکی بر شعب 

 تمرکز بر هزینه 

 کسب درآمد از طریق حاشیه سود 

 در قید ساعات اداری 

 نبود رابطه نزدیک و مرتبط بین بانکی 

  به دلیل وجود ساختار مبتنی بر کاذذ، به تعداد زیادی نیروی

 انسانی نیاز دارد.

 (1181گودرزی و زبیدی )منبع: 

 بانکداری الکترونیک

 یطمحد  یدک خدود از   یانارائده خددمات بده مشدتر     یاسدت کده بدرا    یاز بانکددار  یندوع خاصد   یکدی الکترون یبانکدار 

 یدل ارائده شدده اسدت کده تندوع آن بده دل       یکدی الکترون یبانکدار ینهدر زم یگوناگون یف. تعارکندیماستفاده  یکیالکترون

 یدف تعر یرا اسدتفاده از تکنولدو    یکدی الکترون بانکداری (2111) 1یسراماست.  یکیارائه خدمات الکترون یهاکانالتعداد 

 یدل متندوع از قب  یهدا کاندال  یدق تعامل با باندک را بددون واسدطه و از طر    ینفعان،ذ یرها و سابانک یانمشتر یکه برا کندیم

را اوج  یکدی الکترون یبانکددار  یدز ن (1181) یاحمدیرم، کندیمفراهم  یزیکیف یهاشاخهخودپرداز و  هایینماش ینترنت،ا

. بدر اسداس   کندد یمد  یدف تعر یزمدان و مکدان از خددمات بدانک     یددر جهت حذف دو ق یکانفورمات یاستفاده از تکنولو 

خددمات و   ینبده صدورت تدثم    یکدی الکترون ی، بانکددار 1118در سدال   یر بانکددار بد بدال دربداره نظدارت     یتده گزارش کم

 یگفت بانکدار توانیم ی. به طور کلشودیم یفتعر یکیالکترون یهاکانال یقاز طر یبانک محصوالت کوچک و خرده

 :است یرز هاییژگیو یدارا یکیالکترون

 متمرکز اییانهرا هاییستمساستفاده از  -

 یبانک یاتانجام عمل یبرا یو مکان یزمان یتنبود محدود -

 یبانک یاتدر انجام عمل یگیریباال و قابل پ یتامن -

 خودپرداز یهادستگاهو پرداخت مانند  یافتدر یاتعمل یبرا اییانهرا یزاتاستفاده از تجه -
 یکیالکترون یخدمات بانکدار

از  یدر تدا در سده سدط  ز    سدازد یمد را قدادر   یمؤسسات مدال  یاناست که مشتر هایییستمسشامل  یکیالکترون یبانکدار

اطالعات مربوط به  ینترنتی،ا یسط  بانکدار ترینییابتدا :یاستفاده کنند الف( اطالع رسان یبانک هاییسسروخدمات و 

. ب( ارتباطدات: امکدان انجدام    کندد یمد  یمعرفد  یخصوص یا یعموم یهاشبکه یقخود را از طر یات بانکیخدمات و عمل

 یدک الکترون یسدط  در بانکددار   یدن ا یسدک ر باالبودن . با توجه بهآوردیمرا فراهم  یو مشتر یبانک یستمس ینمبادالت ب

متناسب با نوع اطالعدات و ارتباطدات خدود، از     یستمس ینا :است ج( تراکنش یازن مناسبی یهاکنترل ی،سنت یوهنسبت به ش
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 صددور مانند پرداخدت صورتحسداب،    یاتیقادر است تا عمل یسط ، مشتر یناست، در ا یسک برخوردارسط  ر ینباالتر

 چک، انتقال وجه و افتتاـ حساب را انجام دهد.
 بانکداری الکترونیکی هاییفناور

 بانکداری از طریق تلفن همراه

مورداستفاده قرار گرفت و عبدارت از اسدتفاده از    1111در اروپا مطرـ شد و در سال  1112ری در سال این نوع بانکدا

کدارگیری  های بارز این نوع بانکداری عدم محدودیت مکانی و بده تلفن همراه برای انجام عملیات بانکی است. از ویژگی

همراه خدماتی از قبیل پرداخت قبوض، چک کدردن   حداقل امکانات در استفاده از آن است. در بانکداری بر اساس تلفن

هدای بدانکی، اطدالع از وصدول     های مشتری، گرفتن گزارش از صورتحساب، انجدام حوالده  حساب، اخذ موجودی حساب

مدواردی از ایدن قبیدل صدورت     هدا در تداریخ خداص و    ها، خریدوفروش سهام و اطالع از واریز و برداشت از حسابچک

 .گیردمی
 طریق اینترنت بانکداری از

وسدیله یدک رایانده شخصدی کده از طریدق       طورمعمول بده بانکداری اینترنتی نوعی از بانکداری الکترونیکی است که به

های اینترنتدی ارائده خددمات بده مشدتریان بدا       گیرد. وظیفه اصلی بانکسایت بانک متصل است، صورت میاینترنت به وب

هدا  های شخصی و استفاده عموم مردم از آنخط اینترنت است. با گسترش رایانهبهترین برنامه برای انجام تراکنش بر روی 

توانند از طریق اینترنت یا اینترانت به اطالعدات رایانده مرکدزی باندک دسترسدی داشدته و عملیدات        ها نیز میمشتریان بانک

 .(2110، 2مألالصباغ و بانکی خود را انجام دهند )
 (ATM) بانکداری با استفاده از خودپرداز

های خودپرداز یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که امکان هددایت دادوسدتد و   بانکداری از طریق دستگاه

گدذاری، انتقدال وجده و    دهد که برداشت پدول نقدد، سدهرده   سازد و این امکان را به مشتریان بانک میانتقاالت را میسر می

توانندد کارهدایی از   پرداخت قبوض و ... را با دستگاه خودپرداز انجام دهند. مشتریان از طریق ایدن دسدتگاه مدی    دریافت و

حساب گذاشدتن چدک یدا    حساب بانکی، بهقبیل برداشت وجه از حساب، جابجایی وجه بین دو بانک، درخواست صورت

عنوان یک شدعبه از باندک   دهند. درواقع این دستگاه بهوجه نقد، پرداخت قبوض خدمات عمومی، تغییر رمز و ... را انجام 

هدای خدودپرداز اولدین اقددام جددی در      کندد. اسدتفاده از دسدتگاه   روزی خدمات ارائه میصورت شبانهکند که بهعمل می

 شود.اجرای بانکداری الکترونیکی در کشور محسوب می
 (POSفروش ) هاییانهپابانکداری با استفاده از 

ای قطه فروش بده معندی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش هستند که طبق آن مشدتری در هددر نقطده   های نماشین

 اتصدال  حلقده  و ایمدن  هویددت  تعیدین  مختلدف  اشدکال  از اسدتفاده  بدا  اسدت،  خددمات  یدا  کاال متقاضیاز زمان و مکان که 

 ابراهیمددی، کندد ) مدالی بده حسداب فروشدنده منتقدل مدی       مؤسسده ز حساب خود در بانک یددا  ا را وجه مطمئن الکترونیکی

صدورت  جدای تبددادل فیزیکدی وجده نقدد، مبلدت موردتوافدق، بده        دیگر، در هنگام خریدوفروش کداال، بده عبارت(. به1181

. ایدن عملیدات بددا    گدردد حسداب فروشددنده )پذیرنددده کددارت( واریدز مدی      الکترونیکدی از حساب خریدار، برداشت و به

بدا رایانده مرکدزی     POSهای الکترونیکدی بانکی مشدتریان در داخدل دسدتگاه و از طریدق ارتبداط دسدتگاه کشدیدن کارت

 گیرد.صورت می
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 بانکداری تلفنی

شود. بانکدداری تلفندی   تجاری خرده بین بانک و مدشتریان از طریق تلفن، بانکداری تلفنی نامیده می معاملهانجام یک 

هدا، مددیریت وجدوه نقدد، خددمات پیدام و       حسابنیز مواردی چدون بررسدی ماندده و گدردش حدساب، پرداخدت صورت

طورمعمدول سده روش اصدلی    (. در بانکداری تلفنی بده 1182 هاشمیان،شود )ها را شدامل میانتقال وجه نقد به سایر حساب

 .ریزیبرنامه قابل هایتلفن و اگیرد: واکنش صوتی، تشخیص صدمورداستفاده قرار می

 پیشینه تحقیق
 مطالعات انجام شده در خارج از کشور

 یتجدار  یهدا باندک  یو عملکدرد مدال   کید الکترون یبانکدار رشیپذ نیمطالعه رابطه بدر خود  (2121) 1نیعمران حس

 ییتدابلو  یهدا داده لید و تحل هید تجز ی( بدرا OLS) یمعمدول  ات. برآورد حداقل مربعکندیم یدر بنگالدش را بررس یدولت

 یمنفد  ریتدث   یکد یالکترون یبانکددار  یو اجدرا  رشیکده پدذ   دهدد ینشدان مد   یتجرب یهاافتهینمونه استفاده شد.  یهابانک

 رشیسود خدالص در سدال پدذ    هیبازده حقوق صاحبان سهام و حاش ها،ییها از نظر بازده دارابانک یبر سودآور یعنادارم

در سدال   هدا یدی بر بدازده دارا  یمثبت معنادار ریتث  یکیالکترون یکه بانکدار دهدینشان م نیهمچن جیحال، نتا نیدارد. با ا

 .ددار رشیبعد از پذ

 لید هدا تحل را بر سدهم بدازار باندک    ینوآورانه ارائه خدمات بانک یهاتوسعه کانال ریتث  (2121) یو مشعل یتهران ینظر

 یابید ارز یبرا یخط ونیبانک شهر و شعب آن در شهر تهران بود. رگرس یپژوهش، ستاد مرکز نیا یجامعه آمارو  هکرد

تلفدن همدراه،    ی(، بانکددار ATMباجده خودکدار )   یهدا دسدتگاه  ،ینترنتد یا ینوآورانده، از جملده بانکددار    یهاکانال ریتث 

 نید از ا یکده برخد   هنشدان داد  جی. نتااست شدهها استفاده ( بر سهم بازار بانکPOS( و نقطه فروش )TB) یتلفن یبانکدار

از جملده   گدر، یدو پلتفدرم د  ریمثبدت دارندد. تدث     ریبر سهم بازار بانک تدث   TBو  POS ،ینترنتیا یها از جمله بانکدارکانال

 ها رد شد. ، بر سهم بازار بانکATMتلفن همراه و توسعه  یبانکدار

نقدش   یبده بررسد   هید جریدر ن یتجدار  یهدا باندک  یبا استفاده از مطالعده مدورد   بررسی خود در (2111) 0آگوو نیادو

 ینقدش بانکددار   نیدی مطالعده تع  نید رو هددف ا  نید . از اه استها پرداختدر عملکرد سازمان کیالکترون یبانکدار رشیپذ

بدا اسدتفاده از    هید اول یهدا دادههددف،   نید بده ا  یابیدسدت  یاسدت. بدرا   هید جریدر ن یتجار یهابانکبر عملکرد  یکیالکترون

 ی. براه است( به دست آمدFirst bankو  Ecobank ،UBA ،GTBکارکنان چهار بانک منتخب هدفمند ) یپرسشنامه برا

و  اسدتفاده  رسدون یپ ی( از همبسدتگ SPSS) یعلدوم اجتمداع   یآمده بدا اسدتفاده از بسدته آمدار    دستبه جینتا لیو تحل هیتجز

 یبدا عصدر بانکددار    سده یدر مقا کید الکترون یبانکدار رشیاز زمان پذ هیجریها در نبانک یاتیعمل ییمشاهده شد که کارا

 ومشداهده شدد.   انیمشدتر  یدر وفادار نیو همچن هیسرما هی، درآمد و پاهابانکبهبود در قدرت  نیاست. ا افتهیبهبود  یسنت

بده   هدا باندک عملکدرد   گدردد یمباعث  یکیالکترون یبانکدار اتیبه عمل دیجد یهاکانالکه ورود  اندیدهرس جهینت نیبه ا

بده   هدا باندک  یبدرا  یشدتر یخود باشند، سود ب یکیالکترون یهاتراکنشدر  ترفعال انیهر چه مشتر رای، زیابد شیشدت افزا

 همراه دارد.

عندوان  توسعه بانکدداری اینترنتدی بده   »در مقاله خود با عنوان  (2111) 1و هابیک اوقلو سانلی بهبود عملکرد بانک یبرا

هدای ترکیده   العمدل مشدتریان و ا ربخشدی باندک    به بررسدی ا درات بانکدداری الکترونیکدی بدر عکدس      « کانال جدید توزیع
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بدود نشدان داد کده علیدرذم گسدترش سدریع        2112-2110ها کده بدرای بدازه زمدانی     پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش آن

وسدیله بانکدداری اینترنتدی و همچندین تعدداد      شدده بده  انکداری الکترونیکی در این بازه تعداد محصوالت و خدمات ارائده ب

های ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای جهان هنوز به سدط  مطلدوبی نرسدیده اسدت؛     مشتریان بانکداری اینترنتی در بانک

های اینترنتدی و بانکدداری اینترنتدی و همچندین ایجداد احسداس       یرساختکنند که سازگاری بین زها توصیه میبنابراین آن

های کشور ترکیه قرار گیرد تدا بده توسدعه بانکدداری اینترنتدی ایدن       امنیت در مشتریان از بانکداری اینترنتی در برنامه بانک

 کشور منجر شود.

در « ها: شدواهدی از سیسدتم بانکدداری اروپدا    تعیین سودآوری بانک» در مقاله خود با عنوان (2111و همکاران ) 6ریاپت

انجام شد شامل انددازه باندک، سداختار     2110-2111زمانی  دورههای تابلویی و برای این مطالعه که با استفاده از مدل داده

 ا رگدذار دو عامدل  هزینه و نسدبت کفایدت سدرمایه بده همدراه       -مالی، ریسک اعتباری حاصل از نقدینگی، ساختار درآمد

درجه تمرکدز باندک کده بدا شداخص       است: به این شرـخارجی رشد اقتصادی و تورم است. نتایج حاصل از این پژوهش 

شود روی بازده حقوق صاحبان سهام ا ر معنادار نددارد. ندرن نسدبت هزینده بده درآمدد و       هیرشمن نشان داده می-هرفیندال

ری روی هر دو شاخص سودآوری دارد. نسبت کفایت سدرمایه بدا آنکده روی    ریسک اعتباری دارای ا رات منفی و معنادا

ها ا ر مثبت و معناداری دارد اما بر بازده حقدوق صداحبان سدهام تدث یری نددارد و درنهایدت طبدق        شاخص بازده کل دارایی

ارد امدا تدورم روی   عنوان شاخص رشد اقتصادی( ا ر مثبت و معناداری روی سدودآوری د انتظار، تولید ناخالص داخلی )به

 ا ر است.سودآوری در این مطالعه بی

عنوان شاخص آن در نظدر گرفتده   به بررسی ا ر بانکداری الکترونیکی که اینترنت بانک را به (2111) 8و سین  مالوترا

باندک تجداری    81های تجاری هند پرداختند. این مطالعه مربوط به بودند بر عملکرد بانک )از بعد سودآوری( برای بانک

ی هند خددمات بانکدداری اینترنتدی را ارائده     های تجاردرصد بانک 11بود که نتایج نشان داد  1118-2116در بازه زمانی 

طدور خداص   دهنده خددمات الکترونیکدی )بده   های ارائهها نشان داد که کارایی عملیاتی بانکدهند. همچنین مطالعه آنمی

هدا بهتدر اسدت؛ امدا بانکدداری اینترنتدی بدر سدودآوری ا در معنداداری نداشدت اسدت             اینترنت بانک( نسبت به سدایر باندک  

این ا ر برای ریسک منفی و معنادار بدوده اسدت؛ یعندی طبدق انتظدار بانکدداری الکترونیکدی منجدر بده کداهش           که درحالی

 شده است.ها در نظر گرفتهریسک شده است. شاخص سودآوری در این مطالعه بازدهی دارایی

 باندک  سرمایه و سرمایه به بدهی نسبت بانک، اندازه تورم، داخلی، ناخالص تولید متغیرهای ا ر (2111) 1و مندس ابرو

ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام نشدان  که با دو شاخص بازدهی کل دارایی بانک سودآوری بر متغیرها دیگر همراه به را

بررسی کردند. نتایج کلی حاکی از معناداری اکثر متغیرهای بکار رفته در مددل بدود   1111تا  1186داده بودند، برای دوره 

ا در مثبدت انددازه باندک بدر      ازجمله معناداری ا ر منفی تورم بر سودآوری و ا ر مثبت نسبت بدهی بده سدرمایه و همچندین    

 سودآوری تثیید شد.
 مطالعات انجام شده در داخل کشور

در صنعت  کنندگانمصرفبانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری  یرتث  یامطالعهدر  (1111و همکاران ) زادهیجواهر

شامل آمدار توصدیفی    هاداده. به بررسی ابزارهای تحلیل اندکردهاز پرسشنامه استفاده  هاداده یآورجمعبرای  که بانکداری

 اندد یدهرسد به این نتیجده   بوده است و( PLS) با استفاده از نرم افزارو  ت ساختاریالو آمار استنباطی با استفاده از مدل معاد
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الکترونیکدی بدر    توقع عملکرد، سهولت درک شده، ریسک درک شده و سودمندی درک شده در اسدتفاده از بانکدداری  

 .دارد یرتث نیت رفتاری مصرف کنندگان در بانک پاسارگاد 

بدازده   یربانکها پرداخته و از متغ یگذار بر سودآور یرتث عوامل  یبه بررس یامطالعهدر  (1116و همکاران ) پورمهربان

سداله از   11دوره  یباندک بدرا   11نمونده پدژوهش شدامل    . کردندد اسدتفاده   یسودآور یارحقوق صاحبان سهام به عنوان مع

انجدام   یقدات شده است. بر اساس تحق گرفتهبهره  یبیبه صورت ترک یخط یونیاز مدل رگرس ین. همچنبود 1111تا  1180

مخدتص بده هدر باندک      یارهدای د: گروه اول شامل معشدن یمبه دو گروه عمده تقس هابانک یشده عوامل مؤ ر بر سودآور

 یهآزمدون فرضد   یج. نتدا است یکالن اقتصاد یطمربوط به ساختار صنعت و مح یشامل فاکتورها یارهااست و گروه دوم مع

رابطده مثبدت داشدته و     هدا باندک  یو تدورم بدا سدودآور    یرشدد اقتصداد   ی،تنوع درآمد ،هاییداراساختار  داد ننشا یقتحق

 یفیدت ک ینبد  یارتباط یچه یتدارد. در نها یرابطه منف یو نرن بهره با سودآور یبانک اندازه، رقابت ی،ساختار مال یه،سرما

 .نشدمشاهده  هابانک یو عوامل سودآور ییو کارا هاییدارا

ا بدر بدازده حقدوق صداحبان سدهام      ر یکدی الکترون یا ر گسترش بانکددار  یر پژوهشد (1111حسینی و فرامرزی عباد )

(ROEو پست بانک، تجارت، صدادرات   یناپاسارگاد و س یان،پارس ین،( در هشت بانک منتخب فعال در بورس )اقتصاد نو

. اندد کردهآزمون  ییتابلو هایدهو دا یافته یمبا استفاده از روش حداقل مربعات تعم 1111تا  1181 یو ملت( در دوره زمان

خدودپرداز بده تعدداد شدعب      یهدا ( و نسدبت تعدداد دسدتگاه   ROE) پژوهش در قالب بازده حقوق صاحبان سدهام  هاییافته

(ATM/Branchو سهم هر بانک از کل پا )هاییانه ( فروشSPOSبه عنوان ابزارها )و شداخص   یکیالکترون یبانکدار ی

بده عندوان عامدل     (GDP) یقدی حق یناخدالص داخلد   یدد به همدراه تول  یساختار یربه عنوان متغ (HHI) هیرشمن – یندالهرف

 یهدا کده گسدترش دسدتگاه    دهندد یو نشان مد  یبررس (ROE)را بر بازده حقوق صاحبان سهام  یبر سودآور مؤ ر یخارج

مثبت و  یرتث فروش  هاییانهبه کل پا الکترونیکی یاز سهم باالتر ابزارها هابانک یو برخوردار یخودپرداز در شعب بانک

 ام در نمونه منخب داشته است.بر بازده حقوق صاحبان سه یمعنادار

الکترونیک در افزایش منابع باندک ملدت    یخدمات بانکدار یرتث بررسی به  یامطالعهدر  (1110فرهنگی و همکاران )

کارکنان شعب باندک ملدت اسدتان     یعلتی است. جامعه آمار -. این تحقیق به لحاظ روش، توصیفیپرداختنداستان لرستان 

پرسشدنامه تهیده و در    118محاسبه نمونه از جامعه تحقیق با توجه به فرمول کوکران  ی. براهستندنفر  111که  بودندلرستان 

که روایدی و پایدایی آن    کردنداطالعات، از پرسشنامه استاندارد استفاده  یجمع آور ی. براکردندنمونه توزیع  یبین اعضا

ید قرار گرفدت. اطالعدات بدا اسدتفاده از روش آمدار توصدیفی )جدداول و نمودارهدا( و آمدار اسدتنباطی )آزمدون            مورد تثی

مدورد تجزیده و تحلیدل قدرار گرفدت. بدر اسداس         SPSS از نرم افدزار  یریگبهرهفریدمن( و با  یارتبهو آزمون  یادوجمله

الکترونیک )تلفن بانک، اینترنت باندک، همدراه باندک،     یتحقیق نشان داده شد که استفاده از خدمات بانکدار هاییهفرض

 .گذارندیم یرتث دستگاه پایانه فروش و دستگاه خودپرداز( بر افزایش منابع بانک ملت 

 معرفی مدل و متغیرهای مورد استفاده

هدای  هدای پاندل در تخمدین مددل    . اسدتفاده از داده کندد یمد نل مقاطع یکسانی را طدی زمدان بررسدی و سدنجش     اهای پداده

ها اطالعدات  . این دادهخواهد بودها محدود . وجود ناهمسانی واریانس در این دادهاسترگرسیون، دارای مزایای فراوانی 

. کنندد مدی خطی کمتر میان متغیرها و درجه آزادی بیشتر و در نتیجه کارایی بیشدتری را ارائده   بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم
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هدای  توانند تورشی را کده ممکدن اسدت در نتیجده لحداظ افدراد یدا بنگداه        داده برای هزاران واحد، می ارائههای پانل با داده

عرض از مبدأ، ضرایب شدیب   دربارههای رگرسیون به فروض ما . تخمین مدلکنندیماقتصادی حاصل شود، را به حداقل 

. بدرای  کنندیمهای پانل همواره به سه روش، ا ر  ابت، تصادفی و پول برآورد . دادهخواهد داشتو جمالت خطا بستگی 

بدرای   .کدرد فیشدر، بررسدی    و IPSو ((LLهدایی نظیدر لدین و لدوین    آزمدون  یلهوستوان به های ترکیبی میپایایی داده نیتعی

و هاسدمن اسدتفاده    CHOW، LMمختلفدی نظیدر   هدای از آزمدون  نیدز  های ترکیبینوع مدل مورد استفاده در دادهتشخیص 

 .گیرندیماین موارد مورد بررسی قرار  ادامهکه در  خواهد شد

و  10تدونی  مبندای پدژوهش   بدر  پدژوهش  درایدن  مدد  کلدی  شکل P -C-Sنظریه مبنای بر شده انجام مطالعات به توجه با

 :استیرز بصورت (2111همکاران )

(1) ROAit = 𝛼i +β 1 IMCi𝑡 +β 2 BSIZEi𝑡 +β3𝐴𝑇𝑀it + β 4 posi𝑡 +β5 pin padi𝑡 +β 6Token i𝑡 + Uit 

 متغیروابسته

ROA نظدر  در شداخص سدودآوری   بعندوان  کده  هاستییدارا کل ؛ بازده)سودآوری( بانک مالی عملکرد : شاخص 

 .شودیمحاصل  بانک هایییدارا کل بر بانک خالص سود تقسیم از که .است شده گرفته
 مستقل  متغیرهای

𝛼i : رگرسیون مدل مبدأ از عرض 

IMC ایدن  در کده  بدانکی اسدت   بدازار  ساختار مهم یهاجنبه از یکی، بانک بازار بانک(: تمرکز بازار تمرکز )شاخص 

 ملدی  باندک  یهدا سهرده کلمجموع  حاصل تقسیم برابر که شودیم استفاده هیرشمن هرفیندال تمرکز شاخص از پژوهش

 .شودیم محاسبه دو توان دوره، به درآن بانک کل یهاسهرده مجموع بر دوره درهر استان هر در

 BSIZEانددازه  ارتبداط  .اسدت  باندک  عملکدرد  در کلیددی  متغیرهای از دیگر یکی بانک بازار : اندازه(بانک )اندازه 

 بهینده  مقیداس  که صورتی در ترکوچک یهابانک با مقایسه در بزرگتر یهابانک که است لحاظ بدین عملکرد با بانک

 خواهندد  بیشتری یسودآور و داشته قرار بهتری موقعیت در بیشتر یهافرصت داشتن لحاظ به نمایند عمل خود اقتصادی

 .استبانک ملی هر استان  یهاسهردهکل  برابر بانک اندازه اینجا در که داشت

ATMبانک خودپرداز هایینماش : تعداد 

:POS بانک فروش پایانه تعداد 

:pin pad بانک شعب پایانه یهادستگاه تعداد 

:Token توکن دستگاه تعداد (بانک اینترنت )رمزساز 

Utرگرسیون : جزءاخالل مدل 

 در ملدی  باندک  برعملکرد مالی هاآن تث یر بررسی به الکترونیکی بانکداری عمده یهاشاخص توجه با پژوهش این در

 عملکدرد -رفتدار  سداختار  پارادایم اساس پژوهش بر الگوی. گیردیم صورت دیتا پنل روش با و 8111-1111 زمانی دوره
11(P-C-S) به مربوط متغیرهای الکترونیک، بانکداری متغیرهای شامل بخش سه در الگو مستقل متغیرهای که شده ساخته 

تدا   1181اسدتان کشدور بدرای بدازه زمدانی       11ملدی   یهابانکجامعه آماری تحقیق حاضر  .شودیم بازار ومتغیرهای بانک

 بوده است. 1116
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 های پایایینتایج آزمون

. بنابراین بدرای جلدوگیری از رن   استرها یستا بودن متغیبر فرض ا یمبتن یدر اقتصادسنج یی سنتهاروشی ریکارگبه

از آزمدون   جدا ینادر  شود؛ یرگرسیون کاذب در هنگام برآورد الگو، ابتدا الزم است که پایایی متغیرها بررس یدهپددادن 

نتایج آزمون  استفاده خواهد شد.ترکیبی دارند  یهادادهکه کاربرد بیشتری در بررسی پایایی متغیرها در  (LL)لین و لوین 

 ( آورده شده است.2پایایی متغیرها در جدول )
 ن )سطح(ین و لوینتایج آزمون پایایی متغیرها به روش ل .2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج تحقیقمنبع: 

بر اساس نتایج آزمون لین و لوین کلیه متغیرهای تحقیق پایا هستند، زیرا فرضیه صفر مبتنی بدر وجدود ریشده واحدد در     

 همه متغیرها رد شده است.

مددل مناسدب اقتصداد     ،یافتده انجدام   جربیو مطالعات ت یکتئور یمحتوا با استفاده از مبان یلروش تحل مطالعه از در این

 یرهدای متغ ینروابدط بد   یدان ب یدق از طر یاقتصداد سدنج   یهاروشو  یآمار هاییلتحلانتخاب شده و سهس به کمک  یرانا

 کلدی  شدکل  S-C-P نظریده  مبنای بر شده انجام مطالعات به توجه با .شودیم ییموجود شناسا یتمرتبط با موضوع، وضع

 صورت پذیرفت. (2111تونی و همکاران ) مبنای پژوهش بر پژوهش دراین مدل
 برآورد مدل

هدای مقطعدی اسدت، در بسدیاری از     های به کار گرفته شده شامل اطالعات سدری زمدانی و داده  با توجه به ویژگی داده

. اسدتفاده از ایدن   شدود یمد های پاندل شدده بدرای بررسدی اسدتفاده      اقتصاد نیز از مجموعه داده ینهزممطالعات انجام شده در 

دهد تا ا ر متغیرهای حذف شده که در طدول زمدان تدداوم دارندد     های متعددی دارد. این تکنیک امکان میرهیافت مزیت

نداهمگن را از رگرسدیون    مشداهده ابل توان ا رات ذیرقهای پانل شده میدر رگرسیون وارد کرد. در چارچوب روش داده

 حذف نمود.
 آزمون چاو

آزمدون   ی)چاو و هاسمن( نوع مدل انتخاب خواهد شد. بدرا  یصیتشخ یهابرآورد مدل ابتدا با استفاده از آزمون یبرا

 .شودیمن زده یچاو، ابتدا مدل ا ر  ابت تخم

 .شدود یمد ع شده رد یا پذیرفته یحداقل مربعات تجماستفاده از روش  Fسهس آزمون چاو را انجام داده بر اساس آماره 

 ( نشان داده شده است.1خالصه در جدول ) به صورتنتایج آزمون چاو 
 تلفیقی ای یبیترکی هادادهی الگو صیتشخی برا چاو آزمون .3جدول 

 نتیجه یدارمعناسط   F شدهمقدار محاسبه  آزمون ا رات  ابت )چاو(

 0Hرد  111/1 01/11 مدل

 نا پایاییپایایی یا  احتمال آماره متغیر

ROA 81/18- 1111/1 پایا 

ATM 11/11- 1111/1 پایا 

PINPAD 11/11- 1111/1 پایا 

TOKEN 81/11- 1111/1 پایا 

POS 60/11- 1111/1 پایا 

BSIZE 16/12 1111/1 پایا 

IMC 11/11- 1111/1 پایا 
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 منبع: نتایج تحقیق

ترکیبدی پذیرفتده    یهادادهتلفیقی رد و فرضیه مقابل مبتنی بر  یهاداده(، فرضیه صفر مبنی بر 1با توجه با نتایج جدول )

 .شودیم
 آزمون هاسمن

و سدهس آزمدون هاسدمن صدورت      شدود یمد ن زده یتخمد  یانجام آزمون هاسمن ابتدا مدل به صورت ا در تصدادف   یبرا

 .پذیردیم
 با اثرات ثابت یا تصادفی الگو صیتشخی براهاسمن  آزمون .0جدول 

 نتیجه یدارمعناسط   F شدهمقدار محاسبه  آزمون هاسمن

 0Hرد  1111/1 11/11 مدل

 منبع: نتایج تحقیق

، زیرا فرضدیه  استاز رد ا رات تصادفی در برابر ا رات  ابت  کیحااست که  آمده( 0در جدول ) ج آزمون هاسمنینتا

نتیجه گرفت که روش مناسدب جهدت بدرآورد الگدو      توانیما رات تصادفی است که رد شده است. بنابراین  گریانبصفر 

 روش ا رات  ابت است؛ لذا برای برآورد الگو از روش ا رات  ابت استفاده خواهد شد.
 برآورد مدل با اثرات ثابت

ج برآورد مددل در جددول   یچاو و هاسمن باید مدل با ا رات  ابت برآورد شود. نتا یهاآزمونبنابراین با توجه به نتایج 

 :هستند( به روش ا رات  ابت مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیات این مدل به صورت زیر 1)
 به روش اثرات ثابت برآورد مدلج ینتا .2جدول 

 (Prob)ارزش احتمال  t آماره ضریب متغیر توضیحی

ATM 111/1 80/2 111/1 

PINPAD 111/1 18/1 111/1 

TOKEN 116/1 11/2 111/1 

POS 116/1 12/2 121/1 

BSIZE 112/1 18/2 101/1 

IMC 118/1 21/2 121/1 

C 111/1- 80/2 111/1 

 10/2 آماره دوربین واتسون 111/1 ی آزمون رگرسیونمعنادار

   80/1 ضریب تعیین

 611/1 آزمون ناهمسانی واریانس 161/2 گادفریآزمون خودهمبستگی سریالی بروش 

 168/1 ی آزمون وایتمعنادارسط   16/1 ی آزمون بروش گادفریمعنادارسط  

 منبع: نتایج تحقیق

معنداداری کدل رگرسدیون     گدر یانب Fآماری وضعیت مناسبی دارند. آماره  یهاشاخص دهدیم( نشان 1نتایج جدول )

 دارمعندا صفر باشند، رد شده اسدت و کدل رگرسدیون     توانندیم. به عبارتی این فرضیه ضرایب متغیرهای مستقل مدل است

درصدد از   08درصد برآورد شده است به عبدارتی   80، معادل با استبیانگر قدرت توضی  دهندگی مدل  2Rاست. آماره 

و آمداره   168/1 آزمون وایدت برابدر   یدارمعناسط   .شوندیمه تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل توضی  داد

از سط  خطای آزمون بیشتر اسدت نشدان دهندده     تآزمون وای یدارمعناسط  چون  .شده است 611/1آزمون وایت برابر 

بدا توجده    .این موضوع است که ناهمسانی واریانس در مدل وجود ندارد و نیاز به اقدامات الزم برای رفع ناهمسانی نیسدت 

 تدوان یمد شدده اسدت    11/1این آزمون بیشتر از سط  خطای آزمدون   یدارمعناو سط   یگادفربروشبه آمارهای آزمون 



 (یبانک مل یها )مطالعه موردبانک یمال یشرفتبر پ یکیالکترون ینقش توسعه بانکدار/ 011
 

 10/2همچنین مقدار آماره دوربین واتسدن برابدر بدا     .نتیجه گرفت خود همبستگی سریالی در مدل رگرسیونی وجود ندارد

 نتیجه گرفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود نخواهد داشت. وانتیمنزدیک است  2است و چون این مقدار به عدد 

. از اسدت  111/1مثبدت و برابدر بدا     ATM یهدا دستگاه( مقدار ضریب برآوردی برای تعداد 1با توجه به نتایج جدول )

یعنی یدک واحدد افدزایش در ایدن دسدتگاهها، باعدث        ،است 111/1برابر با  یدارمعناو سط   80/2برابر  tکه آماره  جاآن

و سدودآوری   ATM یهدا دسدتگاه نتیجه گرفت کده بدین تعدداد     توانیم لذا یابدواحد سود بانک افزایش  111/1 شودیم

(ROA رابطه مثبت و )یهدا دسدتگاه افدزایش تعدداد    درصد وجود دارد؛ یعندی  1در سط  خطای  یدارمعنا ATM ،  باعدث

 را بدنبال خواهد داشت.( بانک ROAسودآوری )عامالت و کاهش حجم فعالیت کارمندان و افزایش افزایش دقت در م

باندک   شدعب  پایانده  یهدا دسدتگاه  کده مقددار ضدریب بدرآوردی بدرای تعدداد       دهدیم( نشان 1همچنین نتایج جدول )

(PINPAD مثبت و برابر با )که آماره  جاآن. از است 111/1t   بدوده اسدت    111/1برابدر بدا    یدارمعندا و سدط    18/1برابدر

( و سدودآوری باندک ملدی در ایدران رابطده      PINPADبانک ) شعب پایانه یهادستگاه نتیجه گرفت که بین تعداد توانیم

(، PINPADباندک )  شدعب  پایانده  یهدا دسدتگاه  افدزایش تعدداد  بدا  درصد وجود دارد؛ یعنی  1در سط   یدارمعنامثبت و 

 خواهد یافت.افزایش  سودآوری بانک

اشاره کرد. ضریب این متغیدر مثبدت و    TOKEN یهادستگاهبه ضریب مثبت تعداد  توانیم( 1از دیگر نتایج جدول )

نتیجه گرفدت کده    توانیمبوده است  111/1برابر با  یدارمعناو سط   11/2برابر  tکه آماره  جاآناست. از  116/1برابر با 

درصد وجدود دارد؛   1در سط   یدارمعناو سودآوری بانک ملی در ایران رابطه مثبت و  TOKEN یهادستگاه بین تعداد

باعث ایجاد امنیت و قدرت پیگیری بیشتر در انجام عملیات بدانکی و اطمیندان   ،  TOKENیهادستگاه یعنی افزایش تعداد

 .ترا به همراه خواهد داشسودآوری بانک ملی  یتاًنهابیشتر مشتری به سیستم بانکی و 

مثبدت و برابدر بدا      POSیهدا دسدتگاه  که مقدار ضریب برآوردی بدرای تعدداد   دهدیم( نشان 1همچنین نتایج جدول )

نتیجده گرفدت کده بدین      تدوان یمد بوده است  121/1برابر با  یدارمعناو سط   12/2برابر  tکه آماره  جاآن. از است 116/1

درصدد وجدود دارد؛ یعندی     1در سدط    یدارمعندا و سودآوری بانک ملی در ایران رابطه مثبت و   POSیهادستگاه تعداد

باعدث رهدایی مشدتری از مشدکالت ناشدی از قیدد زمدان و مکدان و افدزایش تدراکنش و           ،  POSیهادستگاه افزایش تعداد

 سودآوری بانک ملی را به همراه خواهد داشت.

( اشاره کرد. ضریب این متغیر مثبت و برابر بدا  BSIZEریب مثبت اندازه بانک )به ض توانیم( 1از دیگر نتایج جدول )

نتیجده گرفدت کده بدین      تدوان یمد بوده است  101/1برابر با  یدارمعناو سط   18/2برابر  tکه آماره  جاآناست. از  112/1

درصدد وجدود دارد؛ یعندی بدا      1در سط   یدارمعنا( و سودآوری بانک ملی در ایران رابطه مثبت و BSIZEاندازه بانک )

 .یابدیم(، سودآوری بانک ملی افزایش BSIZEافزایش اندازه بانک )

مثبدت و برابدر بدا     (IMCکه مقدار ضدریب بدرآوردی بدرای شداخص تمرکدز )      دهدیم( نشان 1همچنین نتایج جدول )

نتیجده گرفدت کده بدین      تدوان یمد بوده است  121/1برابر با  یدارمعناو سط   21/2برابر  tکه آماره  جاآن. از است 118/1

درصد وجدود دارد؛ یعندی بدا     1در سط   یدارمعنا( و سودآوری بانک ملی در ایران رابطه مثبت و IMCشاخص تمرکز )

 .یابدیم(، سودآوری بانک ملی افزایش IMCافزایش تمرکز )
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 گیرییجهنت

 ، مطالعده مدوردی شدعب باندک    هابانک یمال یشرفتبر پ یکیالکترون یبانکدار توسعهنقش این تحقیق به دنبال بررسی 

، تشدخیص انجدام شدد    آزمدون  بودیم که ابتدا 1111تا  1181ایران برای دوره زمانی  یهااستانبانک  11ملی  مطالعه مورد

ترکیبدی وجدود دارد.    هدا دادهترکیبی یا تلفیقی نشان داد کده در مددل الگدوی     یهادادهآزمون چاو برای تشخیص الگوی 

. نتایج برآورد مدل با ا رات  ابدت نشدان داد کده    هستندبا ا رات  ابت  هامدلهمچنین آزمون هاسمن نیز نشان داد که همه 

نتدایج مددل اسدت. همچندین همده متغیرهدای تحقیدق رابطده مثبدت و           ییدد تثحاکی از  واتسونیندوربضریب تعیین و آماره 

بداالترین   ATM و متغیدر   به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایدران داشدته اسدت   با شاخص سودآوری  یدارمعنا

 کمترین ا رگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است. Bsizeتا یرگذاری و متغیر 

بدر سدودآوری    یدارمعندا بانکداری الکترونیک رابطه مثبدت و   یهاشاخصنتایج حاصله از این پژوهش نشان داد همه 

. یابدد یمد بانک ملی در ایران در دوره مورد بررسی است؛ یعنی با توسعه بانکداری الکترونیک، سودآوری بانک افدزایش  

شرایطی فراهم شود که بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه پیدا کندد تدا بدا توسدعه بانکدداری       شودیمبنابراین پیشنهاد 

بدا   تواندد یمد کده باندک   ی که حائز اهمیت است میزان ارتباطدات  یانکته فزایش یابد.الکترونیک سودآوری بانک ملی نیز ا

دیگر برقدرار کندد. ایدن امدر بده انحصدار       ( همچون شهرداری، سازمان امور مالیاتی، شرکت نفت و ...)سازمانهای خدماتی 

عه خددمات بانکدداری الکترونیدک را در پدیش خواهدد      که توس شودیمخدمات الکترونیک قابل ارائه توسط بانک منجر 

 .در نظر گرفت بانکآن را در زمره امتیازات استراتژیک  توانیمداشت و 

 شدود یمد تمرکز و اندازه بانک با شاخص سودآوری بانک ملی، پیشدنهاد   یهاشاخصهمچنین با توجه به رابطه مثبت 

شدود تدا موجدب     بیشدتر  جدذب  و باندک  یهدا سدهرده  ایش حجدم افدز عث با اتخاذ شود که تشویقی و خدماتی هاییاستس

 و در نتیجه سودآوری بانک را افزایش دهد. دهافزایش تمرکز و همچنین اندازه بانک ش
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