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 چکيده:

ورود فناوری اطالعات به حوزه بانکداری و توسعه و پيشرفت آن سبب پيدایش بانکداری الکترونيک و تحول     

گردید. به نحوی که سيستم کاغذی برچيده شد و با تبدیل کامل آن به آنچه امروزه به عنوان  های پرداختسيستم

 .با استفاده از ارتباطات الکترونيکي ميسر گردیدها شود؛ انجام پرداختابزارهای پرداخت الکترونيک شناخته مي

قابت در ر عرصه جدیدی را، هااز فرصتقابليت استفاده امروزه بانکداری الکترونيک به دليل سرعت، کارآیي و 

 اهميت از هابانک عملکردبرو به طور اخص بانکداری الکترونيک  اطالعات فناوری تاثير بررسي لذا .گشوده است

های بانکداری الکترونيک بر تابع درآمد، هزینه و بازده بانک اثر پژوهش بررسي هدف برخوردار است. خاصي

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. مدل مورد استفاده در این پژوهش شامل متغيرهای درآمد، هزینه و بازده 

های های صورت پذیرفته در دستگاهکنشبه عنوان متغيرهای وابسته و متغير بانکداری الکترونيک )تعداد ترا

ه ها( به عنوان متغير وابستهای صادرکنندگي بانکخودپرداز و پایانه فروش در فاز پذیرندگي و تعداد تراکنش

 باشد.مي

به عنوان نمونه از ميان بيست و دو بانک ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار  بانک سيزده هایداده      

مورد تجزیه  8831لغایت  8811دوره  طي پانلي اقتصادسنجي ها با استفاده از مدلهای مربوط به آنادهانتخاب و د

ثبت شده در  هایبر عملکرد بانک مثبتي بانکداری الکترونيک تاثير که است آن و تحليل قرار گرفت و نتایج بيانگر

 .بورس و اوراق بهادار داشته است
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 قدمهم 1

 های زودگذر عرصهبرداری از فرصتها و بهرهالکترونيک به دليل سرعت، کارآیي، کاهش هزینهمروزه بانکداری ا

يفيت آفریني در توسعه تجارت الکترونيک، کبانکداری الکترونيک به سبب نقشدر رقابت گشوده است.  جدیدی را

ای و ... از اهميت و جایگاه ویژه ها مشتری، کاهش معضالت اجتماعيجویي در وقت ميليونخدمات بانکي، صرفه

باعث شده است که بانکداری الکترونيک نه فقط به عنوان یک مجموعه خدمات  مزبورهای برخوردار است. کارکرد

 های مهم توسعه کشور قلمداد شود.عنوان یک الزام ملي و به عنوان یکي از زیرساخت بانکي، بلکه به

ی گستره در الکترونيکي تجارت نياز مورد های زیرساخت از بخشي تأمين ليمتو عنوان به کشور بانکي نظام      

 و فناوری اطالعات کارگيری به است. الکترونيکي تجارت کاربرد و اندازیراه در پيشرو نهادهای از یکي اقتصاد،

 عمليات و کارها انجامدر  بيشتر کارایي به برهزینه سنتي هایروش حذف با تواندمي بانکداری صنعت در ارتباطات

 در الکترونيکي تجارت کاربرد و اندازیراه در را رهبری و هدایت نقش بایدمي بانکي گردد. بخش منجر بانکي

و  گستره در الکترونيکي تجارت برای نياز مورد هایزیرساخت اندازیراه و ایجاد زیرا، باشد؛ کشور داشته

وزرات  اموراقتصادی و ریزی برنامه است )معاونت کشور بانکي نظام یعهده به اقتصادی وسيع یمحدوده

 (. 8818 ,بازرگاني

کند، بر اثر هنگامي که بانک مرکزی با افزایش پایه پولي )مثالً با انتشار اسکناس( یک ریال پول منتشر مي      

ول ایجاد خواهد شد. های تجاری و اعطای وام بانکي، در واقع بيش از یک ریال پگذاری مردم در بانکسپرده

ي ای مطرح کرد که بر اساس آن تغييرات پایه پولتوان ضریب تکاثریبنابراین برای خلق پول در یک اقتصاد مي

 شود.منجر به تغيير حجم)عرضه( پول مي

ل وبانک مرکزی با انتشار و یا ایجاد پول از طرق دیگر، ابتداء سبب بوجود آمدن و به گردش افتادن مقداری پ      

شود، آنگاه مردم بخشي از پول جدید را نزد خود نگهداری کرده و بقيه آن را به صورت سپرده بانکي نزد مي

نمایند. پس به این ترتيب به ازای ایجاد هر پول جدید توسط بانک مرکزی گذاری ميهای تجاری سپردهبانک

ي از های تجاری نيز بخشگيرد. بانکقرار ميهای تجاری های بانکي در اختيار بانکبخشي از آن به صورت سپرده

دهي و های مردم را به صورت سپرده قانوني در اختيار بانک مرکزی قرار داده و بقيه پول را صرف تسهيالتسپرده

گذاری به معنای ایجاد یک پول جدید اعتباری)پول بانک دهي و سرمایهنمایند که این تسهيالتگذاری ميسرمایه

فعاليت  ترینشود در واقع مهمترین و اصلياین عمليات که تجهيز و تخصيص منابع مالي ناميده ميتجاری( است. 

اندازها به سوی های مردم و سوق دادن این پساندازها با تجهيز بهتر پسدهد زیرا بانکها را تشکيل ميبانک

 کنند.  ای در رشد اقتصادی کشور ایفاتوانند نقش ویژهگذاری مختلف ميسرمایه

ها در هنگام دریافت اسکناس، مسکوک و ایران چک منتشره با توجه به لزوم توزیع صد در صد منابع بانک      

وب بر بوده و استفاده از نقدینگي ایجاد شده ناشي از رسها هزینهبانک مرکزی طبيعتاً استفاده از این منبع برای بانک

ها جذابيت بيشتری داشته و از همين روست برای بانک ک تجاری(های مردم )پول بانهای جاری و سپردهحساب
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گذاری بر عوامل موثر بر دنبال سازو کارهایي در جهت افزایش سهم خلق پول خود از طریق تاثيره ها بکه بانک

 باشند.کاهش تقاضای مردم به پول فيزیکي و نگهداشت آن مي

حذف یا کاهش نياز به پول فيزیکي )اسکناس، مسکوک و ایران  گذار در این خصوصهای تاثيریکي از مولفه      

ها و های منتشره بانکباشد. چک پولچک منتشره بانک مرکزی( در هنگام خرید و فروش و دادوستد مردم مي

پول  تواند منجر به کاهش نياز بهها ميسازوکارهای پرداخت الکترونيکي دو ابزار پرداختي هستند که استفاده از آن

 بانک مرکزی گردد.

به  دهبو قابل توجهفيزیکي  حجم پولکاهش در  های نوین پرداخت الکترونيکيهای اخير سهم ابزاردر سال      

تي های سنها و رویههای پرداخت الکترونيکي استفاده از پول نقد را به چالش کشيده و فرآیندکه روش نحوی

های ، کارتهای بدهيهای بانکي نظير کارتپول الکترونيکي، انواع کارتاست. بانکي و بين بانکي را متحول نموده

های تسویه الکترونيکي، انتقال الکترونيکي وجوه، سيستم های الکترونيکي، چکهای هدیه، حوالهاعتباری، کارت

جاد نموده و ایهای جدیدی را برای مقامات پولي و بانکي،  فعاالن اقتصادی و مردم بين بانکي الکترونيکي فرصت

 مشاع و غيرهای افزایش درآمد پرسنلي و خدماتي و ،های عملياتيوری و کاهش هزینهباعث ارتقاء، رقابت، بهره

ی هانکبا استفاده قابل منابع رسوب تا شوديم منجر زمينه این در تفوق این بر عالوه .است شده بانکي مشاع

 نياز مچنينه. گردد بيشتر سودآوری به منجر دهيتسهيالت و بانکي عمليات گسترش با و یافته افزایشی تجار

 چاپ و کهس ضرب هایهزینه مردم دست در فيزیکي پول مفيد عمر افزایش با و یافته کاهش فيزیکي پول به مردم

 در ریتکاث ضریب با تجاری پول خلق. شودمي جویيصرفه ملي سرمایه در و یافته کاهش چک ایران و اسکناس

 . گرددمي اقتصادی فعاالن پویایي و تحریک باعث و افتاده جریان به اقتصادی واحدهای و هابخش

شود که است کاربرد بانکداری الکترونيک در صنعت بانکداری هنگامي مفيد ارزیابي مي بدیهي      

ها و در نهایت کاهش هزینه منجر به بهبود عملکرد،ها در این زمينه، های انجام شده از جانب بانکگذاریسرمایه

های ثبت شده در سازمان بورس و در این پژوهش به بررسي این مطلب در مجموعه بانک. افزایش بازده گردد

 شود.اوراق بهادار پرداخته مي

ها و کاهش ، ضمن مصرف بهينه منابع بانکهاعملکرد بانکبا تبيين اثر توسعه بانکداری الکترونيک بر ميزان       

ها بيشتر و بالطبع سطح عملکرد آنها ها و سودآوری آندهي بانکهای غير ضرور و پراکنده، قدرت تسهيالتنههزی

سي شده و در های بورمنجر به تبيين اثر بانکداری الکترونيک بر عملکرد بانک پژوهشنتيجه این  یابد.بهبود مي

 گردد. جویي ملي ميثمر ثمر بوده و باعث صرفهگذاری و تدوین مقررات در حوزه مربوطه نيز مفرآیند سياست

ی هاتراکنش مبالغهای پرداخت و همچنين تعداد ابزار و تجهيزات و کانال از واقعي اطالعات وجود به توجه با      

 فروش هاییانهپا و های صادره بر روی خودپردازهابا استفاده از کارت الکترونيکی بانکدار بستر در پذیرفتهصورت

ي المی هاصورت اقالم از استفاده باثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ی هابانک عملکرد ميزان همچنينو 

کداری با بکارگيری و توسعه باناین تحقيق درصدد ارائه پاسخ مناسب به این پرسش که آیا  ،هابانک شده منتشر

 ؛برداشت ود عملکرد نظام بانکي گامو در نتيجه بهب هاتوان به سمت تخصيص بهتر نقدینگي بانکالکترونيک مي



4 

 های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادارتاثير بانکداری الکترونيک بر عملکرد بانک

 

ميها بر عملکرد بانک بانکداری الکترونيک و معنادار توسعه مثبتفرض اصلي در این پژوهش اثر برآمده است.

 باشد. 

عریف تبر  یپس از مقدمه که در بخش اول ارائه شد، در بخش دوم به بررسي مباني نظری تحقيق با رویکرد      

شود. در بخش ميها پرداختهبانکعملکرد اهميت ترویج خدمات پرداخت غير نقد در های تحقيق و و تبيين متغير

سوم پيشنه تحقيق مرور شده و با استفاده از مباني الگوهای استفاده شده در سایر تحقيقات، در بخش چهارم مدل 

 تایج تحقيق و ارائه پيشنهادات خواهد پرداخت. شود؛ بخش آخر نيز به بررسي نمناسب تحقيق معرفي مي

 مباني نظری  2

 تعريف و تبيين بانکداری الکترونيک و عملکرد مالي. 1. 2

بانکداری الکترونيکي عبارت است از فراهم آوردن امکاناتي برای مشتریان که با استفاده از تجهيزات 

بتوانند بدون نياز به حضور فيزیکي در بانک، در هر ساعت از شبانه روز  یافزارنرمو  افزاریسخت

های ارتباطي ایمن و با اطمينان عمليات بانکي دلخواه خود را انجام و در هر مکان از طریق کانال

ي مزایای های بانکی گوناگوني از فعاليتدهند. در واقع بانکداری الکترونيکي با در برگرفتن مجموعه

جویي در زمان و دسترسي به ها، صرفهدر هزینه جویيای را به مشتریان نظير صرفهتوجه درخور

مالي همچون ایجاد و افزایش  ها و موسساتهای متعدد برای انجام عمليات بانکي و بانککانال

 ها، ایجاد فرصت برایرغم تغييرات مکاني بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان عليشهرت بانک

ستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافيایي فعاليت و برقراری شرایط ج

 نماید.رقابت کامل را ارائه مي

 اقتصادی مختلف هایبخش سرنوشت بر توانندمي اعتبار و پول خلق از طریق قدرت هابانک      

چگونگي تخصيص منابع جهت ارائه ها به منظور دریافت بانک عملکرد بررسي باشند.ر گذاتاثير

خدمات کارا و ارزیابي اثربخشي بانکداری الکترونيک در صنعت بانکداری کشور با رویکرد کاهش 

پذیرفته در گذاری صورتها و افزایش درآمد و در نتيجه حصول عملکرد مناسب از سرمایههزینه

 سزایي برخوردار است. ه این بخش از اهميت ب

سنتي حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه های روشها با استفاده از ازماندر گذشته س      

ها دیگر دارای کارایي الزم عوامل توليد خود را بطور کامل محاسبه کنند، امروزه این روش

بایست از سالمت این مساله که امور مالي به عنوان نبض هر سازمان مي .(1002، 4)گوتسچالکنيستند

ها و های اخير اهميت بيشتری یافته است. روشو دقت باالیي برخوردار باشد، در واقع در دوره

فرآیندهای ناصحيح مالي و حسابداری و مقررات نسنجيده، مانند قلب نارسای یک بيمار، پيکره 

های عملکرد مالي سازمان سازد. شاخصو ادامه حيات آن را متزلزل ميسازمان را مریض کرده 

های عملياتي به شامل بازده دارائي، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش و نسبت هزینه

باشد که های مدیریت کسب و کار ميباشند. مدیریت مالي نيز از گرایشدرآمدهای عملياتي مي
                                                 

4 Petter GottschalK 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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رخ بازگشت سرمایه، نرخ فروش، نرخ بازده حسابداری، ارزش های گوناگوني از جمله نشاخص

جاری، نسبت آني، نسبت گردش کاال، دوره های گوناگوني از جمله نسبتفعلي خالص و نسبت

 کند. وصول مطالبات، بازده فروش، بازده ارزش ویژه، بازده دارائي و... را تعریف مي

 ار کلي سه حوزه که سازمان اثربخشي یک يرونيب معيارهای از است عبارت سازماني عملکرد      

 (:1004 همکاران، و )دویني گيردمي در بر

 ؛...(و 7سرمایه گذاری بازده و 6دارایي بازده، 2سود) مالي عملکرد .8

  ؛...( و 3بازار سهم ،1فروش) بازار عملکرد .1

 (...و 88اقتصادی افزوده ، ارزش80سهام صاحبان کل بازده) سهام صاحبان بازده .8

های مدیریتي است و بدون های مورد بحث در پژوهشترین سازهعملکرد سازماني یکي از مهم      

هرحال عملکرد  آید. بههای تجاری به حساب ميترین معيار سنجش موفقيت در شرکتشک مهم

شود و ضریب اهميت هر یک از عوامل نفع شامل ميهای ذیسازماني عوامل زیادی را بر تنوع گروه

د ولي کنهای محيطي است که شرکت در آن فعاليت ميذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگيم

 کاملي های عملکرد سازماني کدامند، هنوز توافق نظربه طور کلي در مورد اینکه متغيرها و شاخص

 ندارد. وجود نظرانصاحب بين در

 عملکرد مختلف هایشاخص اهميتضریب  بتوانند اینکه برای هاشرکت است، مطرح آنچه      

 و کنند نگاه خود فعاليت صنعت تحت در موفق هایشرکت به باید بيشتر کنند، سازماني را تعيين

 متغير آخرین معموالً عملکرد سازماني که است آن بر عقيده دهند. قرار کار خود الگوی را هاآن

 هایشاخص ارتقای مالي در حوزه گيرد.مي قرار توجه مورد مطالعات مدیریتي در که است ایوابسته

 و وریبهره عمليات، حوزه مدیریت در و مشتری رضایت بازاریابي ارتقای در بازده، و سودآوری

 عوامل این شود.مي مدیریتي دنبال مطالعات کليه در است که اهدافي عمده عمليات، هزینه کاهش

 موفقيت عدم یا ارزیابي موفقيت در که دهدمينشان  را سازماني عملکرد ابعاد و هاشاخص عمدتاً

 و دانشگاهي مطالعات در عملکرد سازماني که دارد. اهميتي قرار خاص توجه مورد سازمان

 شناخت کسب است شده دارد، باعث هاسازمان بقای و های مدیریتيپاداش نظير کاربردی هایحوزه

 دهد قرار تأثير تحت آن را تواندمي که عواملي درک و آن گيریچگونگي اندازه و سازه این از کافي

 (.42: 8337سوتون،  و مارچ) برخوردار شود خاصي اهميت از

                                                 
5 Profit 
6 return on assets 
7 Return on investment 
8 Sales 
9 Market share 
10 Return on equity 
11 Value Added Tax 
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سه مقوله درآمد کل، هزینه کل و بازده سهام، اطالق  عملکرد مالي سازمان در این پژوهش به      

 شود.مي

یا  ،های موجود آندارایيدر ایش های دیگر به یک واحد انتفاعي یا افزورود وجه نقد و دارائي      

ود، شهای اصلي یا جانبي واحد ناشي ميها که از فعاليتهای یک واحد یا ترکيبي از آنکاهش بدهي

که به  های مشاعدرآمدتوان در دو دسته کلي ها را ميکسب درآمد بانک هایروش است. 81درآمد

های آید و درآمددار به دست ميگذاری و ارائه تسهيالت مدتاز طریق سپرده واسطه مشارکت با افراد

گذاری ی دریافت کارمزد خدمات ارائه شده و ارائه مشاورهای مالي و سرمایهغيرمشاع که به واسطه

ها و تسهيالت ناشي از اختالف نرخ سود سپرده ،درآمدهای مشاع .بندی نمود، طبقهآیدبه دست مي

 ها از. ليکن بدليل افزایش مطالبات بانکها استگذاریو همچنين سود حاصل از سرمایهاعطایي 

های اخير، که منجر به عدم محل دریافت سود حاصل از تسهيالت اعطایي به مشتریان در سال

 های غيرپوليهزینهو تخصيص منابع های ها از این محل و پوشش هزینهتکافوی دریافتي بانک

در درآمد مشاع شده است؛ از ارزش حصول ای اداری، پرسنلي و هزینه مطالبات( ه)شامل هزینه

اما در مقابل درآمدهای غيرمشاع به عنوان یک درآمد نقدی تاثير  است.کاسته شده ها ميان بانک

ها با تبليغات خدمات بانکو منجر شده که دهد ها از خود نشان ميبيشتری در سودآوری بانک

در بازار شروع نمایند و با نگاهي  خود را در کسب سهم بيشتر از این نوع درآمد متنوع خود رقابت

افزایش درآمدهای غيرمشاع هر سال نسبت که حاکي از ها های مالي ارائه شده بانککوتاه به صورت

بنابراین  گردد.مشخص ميها در به دست آوردن این نوع درآمد ها بوده تالش بانکبه سال قبل آن

ها در حال تغيير و دگرگوني است. به نحوی که سهم کسب درآمد از کسب درآمد در بانکسيستم 

خدمات بانکداری های بانکي، نامهمحل ارائه خدماتي مانند اعتبار اسنادی، خدمات ارزی، ضمانت
غيرمشاع های درآمدتحت عنوان  حساب، انتقال وجه و...الکترونيک اعم از صدور کارت، صورت

 .قرار گرفته است مورد توجه

های های دیگر از یک واحد انتفاعي یا مصرف یا استهالک دارایيخروج وجه نقد و دارایي     

ي های اصلها که در نتيجه اجرای فعاليتهای یک واحد و یا ترکيبي از آنموجود آن یا افزایش بدهي

 است.  88یا جانبي واحد واقع شود، هزینه

به عبارت دیگر . گویندمي 84زدهبا دميشو حاصل اریگذسرمایه یک از که دیسو و منفعت به     

 ادتعد به معين دوره یک در اریگذسرمایه از حاصل( رضر) یعاید کل نسبت از ستا رتعبا زدهبا

. ستا هیددگر وفمصر و گرفته رکا هب دوره نهما اول در یعاید ینا کسب ایبر که ایسرمایه

 : ددميگر کسب طریق دو از اریگذهسرمای یک یعاید

  ه؛شد اریخرید مسها قيمت مانند فهومصر سرمایه صلا قيمت و ارزش در تغيير .8

                                                 
12 Revenue 
13 Expense 
14 Return 
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  م؛سها ینقد دسو مانند دميگير تعلق سرمایه صلا به اریسرمایهگذ نتيجه در که هایيدسو .1

 . ددميگر محاسبه یرز لفرمو طریق از تحقيق ینا در مسها زدهبا

tP فروش: قيمت سهم در بورس در تاریخ 

1-tPقيمت سهم در بورس در تاریخ خرید : 

tD سود نقدی هر سهم : 

 
 

 ها: آثار توسعه تجهيزات بانکداری الکترونيکي بر عملکرد بانک 2. 2

به  گيریها در جذب منابع مالي تغييرات چشمتوسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتي شدن کشور

بانکي و بانکداری الکترونيک یکي از مهمترین  های اتوماسيوناست. به نحوی که شبکه آوردهوجود 

ها و موسسات مالي برای اند. بانکها و موسسات مالي شدههای تجهيز منابع مالي برای بانکراه

های بانکي مطابق استانداردهای جهاني نياز به بسترسازی و انجام اصالحات اساسي در انجام فعاليت

ها و موسسات مالي برای جذب يل وجود رقابت بين بانکساختار خود دارند. در عصر حاضر به دل

نابع پولي و ای یافته و تجهيز مهای موثر بر تجهيز منابع مالي اهميت ویژهبيشتر منابع تسلط به مولفه

تجهيز منابع پولي از همان ابتدا که بشر به زندگي  است.ی مهمي افزایش ميزان سوددهي مقوله

ترین وظيفه ستد و مبادله کاال را شروع کرد آغاز شد و همواره اصليو  اجتماعي روی آورد و داد

 سيستم بانکي است. 

کردند و با دادن وام های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری ميها سپردهبدین ترتيب بانک      

 کردند.ا ميفگيرندگان ایگذاران و وامگری را ميان سپردهبه افراد نيازمند وظيفه سنتي خود یعني واسطه

ها برای تجهيز منابع مالي نياز به تغييرات اساسي در محصوالت در عصر حاضر موسسات مالي و بانک

 گوی نياز مشتریانتواند جوابو خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتي بانکداری نمي

 (1صفحه  8811خود باشد. )زریباف، 

ری از تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت بانکداری، گيبانک مرکزی ج.ا.ا با بهره      

 توسعه تجهيزات که منجر بهگذاری موثری در جهت ارائه ابزارهای نوین پرداخت غير نقدی سياست

ا ابزارها ارتق وها بانکداری الکترونيک و جهش از بانکداری سنتي به بانکداری الکترونيک در بانک

را اتخاذ نموده و منجر به افزایش  ،شدههای الکترنيک فزایش تراکنشهای پرداخت و او کانال

از طریق افزایش در کارمزدهای دریافتي و کاهش نياز به نگهداری وجه نقد و درآمدهای بانک 

سودمندی از دریافت عواید و به تبع آن ی تجاری هابانک استفاده قابل منابع رسوبافزایش در 

 ت. اس شده ،به جهت افزایش قدرت اعطای تسهيالت به مشتریان بانکي دهيحاصل از تسهيالت
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انجام امور به صورت الکترونيک منجر به کاهش بهای تمام شده خدمات و کاهش نياز به نيروی       

آزادسازی منابع و کاهش هزینه تجهيز پول مشتریان در شعبه شده و عمالً انساني و حضور فيزیکي 

  را به همراه دارد. 

ک های پيشرو در بانکداری الکترونيدر نتيجه با افزایش سوددهي بانکي و مقبوليت سهام بانک      

گذاری گذاری با سرمایهین سياستآید. او در نتيجه بهبود عملکرد فراهم مي موجبات افزایش بازدهي

ال ي نقل و انتقای ملي که بستر اصلي و اساسدر طرح استقرار نظام جامع پرداخت به عنوان پروژه

 انجام شد. 8810باشد و معرفي خدمات بانکداری الکترونيکي از سال وجوه الکترونيکي مي

های بانک دستگاه خودپرداز در شعبه 80تا  7، 8820البته پيش از انقالب اسالمي و در سال       

ها به سمت اتوماسيون بانک 60تهران نخستين تجربه پرداخت اتوماتيک پول در ایران بود. اواخر دهه 

نخستين گام اتوماسيون  8870ای کردن عمليات بانکي گام برداشتند. در سال پشت باجه و رایانه

به  .های خودپرداز و پيشتازی بانک سپه آغاز گردیدبيرون باجه پس از انقالب با استفاده از دستگاه

دستگاه خودپرداز  8و 18،18های سپه، تجارت و صادرات به ترتيب بانک 8871نحوی که در سال 

دهه رشد و شکوفایي  70برداری قرار دادند. دهه ها نصب و مورد بهرهدر تهران و برخي شهرستان

های درون بانکي بود. بانک ملي شبکه سيبا را ایجاد کرد. بانک صادرات شبکه سپهر، بانک شبکه

 های درون بانکي با قابليتهها نيز شبککشاورزی شبکه مهر، بانک ملت شبکه جام و سایر بانک

های توسعه صادرات، صادرات و بانکپس از آن به کارت خود را ایجاد کردند.  خدمات دهي صرفاً

ين های بشبکهدر قالب های یکدیگر نيز به کارت« شهاب»ای موسوم به کشاورزی با ایجاد شبکه

انکداری الکترونيک شد. در وارد عرصه ب 8871خدمات ارایه کردند. بانک مرکزی در سال بانکي 

این سال طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکي در مجمع عمومي بانک مرکزی به تصویب رسيد و با 

تاسيس شرکت خدمات انفورماتيک، حرکت به سمت ایجاد سویيچ ملي جهت بانکداری الکترونيکي 

ی گيرپرداخت بهره م مليهای بين المللي ایجاد نظاآغاز شد. در این مرحله سعي شد از آخرین رویه

مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطالعات بين بانکي موسوم به  8810شود. در سال 

 به تصویب رسيد.  «شتاب»

با ایجاد ارتباط بين « شتاب»اولين زیرساخت پرداخت الکترونيکي کشور تحت عنوان       

های کشاورزی، توسعه صادرات و صادرات کپرداز سه بانک رسماً متولد شد. بانهای خوددستگاه

ي عنوان سوئيچ ملي کارته داشتند. در ابتدا مرکز شتاب بشرکت اوليه این طرح ایران در پایلوت 

گيری از حساب و برداشت های خودپرداز خدمات ماندههای بانکي در پایانهایران با پذیرش کارت

نمود، که به تدریج دامنة نيکي را ارائه ميهای فروشگاهي خدمت خرید الکترووجه و در پایانه

 طریق از الکترونيکي خرید اینترنتي، انتقال وجه، پرداخت قبوض و وسيعي از خدمات خرید

بانک به شبکه بانکي کشور گسترش  8ی اعضای آن از تدریج زنجيره به و برگرفت در را خودپرداز

یکي از فراگيرترین بسترهای پرداخت الکترونيکي در کشور، با « شتاب». در حال حاضر مرکز یافت



9 

 های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادارتاثير بانکداری الکترونيک بر عملکرد بانک

 

؛ به حساب 8838بانک و موسسه پولي غير بانکي از شبکه بانکي کشور در سال  84تعداد اعضای 

 آید: مي

 ها و موسسات اعتباری در شبکه شتاب(: روند عضویت بانک8-1جدول )

 

کشور در مرکز شتابهای روند عضویت بانک  
و مؤسسات اعتباری که به عضویت مرکز شتاب ا هبانک تعداد کل سال

انددرآمده  
 صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات 8 8818

 سامان 4 8811
 ملي، صنعت و معدن، کارآفرین، سپه، تجارت، ملت، پارسيان، 81 8818

بانکپست  
 مسکن، رفاه، اقتصاد نوین 82 8814

 پاسارگاد 86 8812
 سرمایه 87 8816
 سينا، مؤسسه اعتباری توسعه 83 8817
الحسنة مهر ایرانقرض ،شهر 18 8811  
و انصارآینده توسعه تعاون، دی،  12 8813  
زمين و گردشگری، حکمت ایرانيان، ایران 13 8830

 بانک مرکزی
الحسنه رسالتبانک قرض 80 8838  
 قوامين و خاورميانه 81 8831
 موسسه اعتباری کوثر ـ موسسه اعتباری عسگریه 84 8838

 

، های فروشگاهيهای پرداخت الکترونيکي نظير خودپرداز، پایانهاز طریق کانال« شتاب»مرکز       

های ارتهای بانکي نظير ککارگيری انواع کارته های شعب، اینترنت، تلفن همراه و تلفن و با بپایانه

ی وسيعي از خدمات برداشت وجه، انتقال وجه، کيف پول الکترونيک دامنهبدهي، اعتباری، هدیه و 

 .دهدگيری را ارائه ميخرید الکترونيکي، پرداخت قبوض، پرداخت تسهيالت و مانده

پس از معرفي سوئيچ کارتي شتاب، استقرار بستر تسویه وجوه الکترونيکي تحت عنوان سامانه       

برای دو هدف اصلي از آذرماه سال « ساتنا»دستور کار قرار گرفت. در « ساتنا»تسویه ناخالص آني 

 اندازی شد:راه 8812

 

 تسویه مبادالت بين بانکها .8

 های مشتریان در دو بانک مختلف انتقال وجه فوری بين حساب .1
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 غ خردکه مسئوليت انتقال وجوه با مبال« پایا»، سامانه پایاپای الکترونيک «ساتنا»متعاقب معرفي       

دار است،  به طرح نظام جامع پرداخت معرفي شد و نهایتاً سبد پرداخت صورت انبوه را عهدهه و ب

 تر گردید. الکترونيکي با معرفي سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونيکي کامل

ها به سمت ترویج بانکداری الکترونيکي منجر به تدریج مساعي بانک مرکزی در هدایت بانک      

پذیرش  هایگذاری در تجهيز شعب و درگاهو تدارک بسترهای پرداخت الکترونيکي و سرمایه به تهيه

ل عمومي از خدمات قاب ید؛ ليکن اثربخشي این اقدامات منجر به استقبالغيرحضوری مشتری گرد

ارائه در سبد پرداخت الکترونيک، جایگزیني و تغيير رفتار مالي مردم از پرداخت نقدی به سمت 

 (8831-رحيمي (باشد.پرداخت الکترونيکي مي

 عنوان به دوم و اقتصادی موسسه عنوان به . اولدارد اهميت جنبه دو از هابانک عملکرد بررسي      

چگونگي  اقتصادی موسسه یک دیدگاه ازگذار. ی پولي و مالي نهاد سياستهاسياست اجرای ابزار

تخصص منابع به این مفهوم که سيستم بانکي در مسير استفاده از منابع به منظور ارائه خدمات کارا 

 قالب در بانکي نظام برای روزآمد تکنولوژی از استفاده. کندمي پيدا اهميت ،نمودهو اثربخش عمل 

 در کمياب و محدود توليد عوامل از بهينه الکترونيکي منجر به استفاده بانکداری از اریبردبهره

 هنگامي کشور بانکداری صنعت در الکترونيکي بانکداری کاربرد است بدیهي .شده است جامعه

بهبود  باعث زمينه این در هابانک جانب از شده انجام هایگذاریسرمایه که شودمي ارزیابي مفيد

 .وددر بازدهي ش ها و افزایش در جذب مشتریان بانکي با افزایشآنعملکرد 

 در صنعت ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردهای از یکي عنوان به الکترونيکي داریبانک      

 صنعت .گرفته است قرار توجه مورد ایمالحظه قابل صورت به جهان، پيشرفته کشورهای بانکي

 .گيری از این دستاورد مهم گام برداشت استبه سمت بهره اخير هایسال در نيز کشور داریبانک

و  فروش پایانه پرداز، خود هایدستگاههای مختلف پرداخت از جمله کانال روی بر گذاریسرمایه

 و فناوری اطالعات از جزئي همگي که بانکي شبکه هایسيستم و ابزار الکترونيکي ... و همچنين

های سنجش از طریق اثرگذاری بر مولفه بتواند که بود خواهد پذیرتوجيه زماني هستند ارتباطات

 کمک نماید.  آنعملکرد به بهبود هرچه بيشتر 

های تشکيل دهنده آن مولفه بر مؤثر عوامل تشخيص ها وعملکرد بانک تابع برآورد و بررسي      

 با دنبتوانشبکه بانکي  تا کندمي فراهم را امکان این بانک از جمله درآمد و هزینه و بازده برای

ها و و کاهش آن هانسبت به کنترل هزینه مناسب از راهکارهای استفاده با موثر و عوامل شناسایي

 گام بردارند. بهبود عملکرد و به تبع آن در صدد افزایش درآمدها و طبعاً افزایش بازدهي 

 هایروش حذف با تواندمي بانکداری، صنعت در ارتباطات و اطالعات عامل فناوری واقع در      

اداری و  ،های عموميپرسنلي و همچنين هزینه و نقل و حمل هایهزینه کاهش و برهزینه سنتي

 ارائه از ناشي کارمزدی افزایش و تحقق درآمدهای طرفي از و يبانک عمليات سریعت و يتشکيالت

مندی از عواید سود سپرده ناشي از رسوب منابع مشتریان بانکي بهرهو  کيفيت با و متنوع خدمات
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 هایفعاليت حوزه گسترش و مکاني و زماني هایمحدودیت رفع هایشان و همچنيندر حساب

 .شودو در نتيجه بهبود عملکرد  هامنجر به افزایش در بازدهي بانک بانکي

 الکترونيک کاربرد تجارت و اندازی راه در را رهبری و هدایت نقش باید بانکي بخشضمناً       

 در الکترونيکي تجارت برای نياز مورد هایزیرساخت اندازیراه و ایجاد زیرا باشد داشته کشور در

 امور و ریزیبرنامه معاونت.)است کشور بانکي نظام به عهده اقتصادی وسيع محدوده و گستره

 ( 8818 بازرگاني وزارت اقتصادی

 تحقيقات داخلي و خارجي مروری بر سوابق 3

 آن يرتاث و الکترونيک داریبانک هایچالش شناسایي»( تحقيقي با عنوان 8831) حامدی و عليرضایي -

 هاچالش .انجام دادند «ایران( صادرات بانک انفورماتيک مرکز ـ موردی مطالعه) سازماني برعملکرد

 و مقرراتي سازماني، انساني، نيروی هایمهارت و مدیریتي تکنولوژیکي، عوامل شامل بعد پنج در

 هایرویه و هاسياست سازماني، محيط سازماني، ساختار شامل سازماني عوامل همچنين و پشتيباني

 هتج در مناسبي پيشنهادات و راهکارها نهایت در بندی شده است.دسته سازماني فرهنگ و سازماني

 بهبود همچنين و الکترونيکي داریبانک توسعه و رشد مسير نمودن فراهم و موجود موانع رفع

 . دهدمي ارائه سازماني عملکرد

( با موضوع تحليل تاثير بانکداری الکترونيک بر تابع هزینه سيستم 8838در مقاله خدیجه نصراللهي ) -

 هایهزینه الکترونيک( بر )بانکداری اطالعات فناوری عامل تاثير چگونگي مطالعه به بانکي ایران

 گسترش و اطالعات فناوری عامل که دهدمي نشان نتایج پرداخته شده است. ایران بانکي سيستم

 است. داشته هابانک یهزینه تغيير بر معناداری تاثير الکترونيکي بانکداری

 (8830خودپرداز توسط فرهاد کالن و راضيه جعفری) هایدستگاه عملکرد و اثربخشي در بررسي -

 ميزان نتيجه در و بانکي درآمدهای و هاهزینه بر خودپردازها تاثير پژوهش، بررسي انجام از هدف

 مورد هادستگاه عملکرد داد که نشان بوده که نتایج ایران در بانکداری هاآن از ناشي ضرر یا سود

 به وجه و واریز وام بازپرداخت واگذاری و خودپرداز هایقابليت افزایش با و است بانک رضایت

 .یابدمي کاهش بسياری حد تا بانکي هایهزینه هادستگاه این

 ارتباطات و اطالعات فناوری ( در تحقيقي با موضوع تاثير8830دکتر احمد اسدزاده و هيوا کياني ) -

(ICT)  هایداده از استفاده با تحقيق هایهای منتخب ایران با بررسي فرضيهبر روی سودآوری بانک 

 اقتصادسنجي روش از استفاده با و 8818-8811 های سال طي نامتوازن صورت به منتخب بانک 88

 نمادی خودپرداز دستگاه شعب، پایانه فروش، پایانه امروزه به این نتيجه رسيدند که پانلي هایداده

 توانسته ابزار این بکارگيری و است ما کشور الکترونيک داریدربانک ارتباطات و اطالعات ازفناوری

 باشد. تاثيرگذار کشور بانکداری سيستم در سودآوری افزایش و هاهزینه کاهش بر است

 اطالعات فناوری در گذاریسرمایه تأثير» در پژوهشي با عنوان (8830احسایي ) زادهقاضي نرجس -

 اوریفن در گذاریسرمایه تأثير مطالعه به« اطالعات فناوری هایقابليت طریق از سازمان عملکرد بر
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 فناوری هایزیرساخت شامل) اطالعات فناوری هایقابليت طریق از سازمان عملکرد بر اطالعات

جه به این نتي و پردازدمي( اطالعات فناوری نامشهود منابع و فناوری اطالعات انساني منابع اطالعات،

 کردعمل بهبود به اطالعات فناوری زمينه در شده انجام انساني و مالي گذاریرسيده است که سرمایه

  امد.انجمي سازمان

داری الکترونيکي بر افزایش در تحقيقي با موضوع تاثير بانک 8811حيدرپور و طهماسبي در سال  -

ي داری الکترونيکپيرامون رابطه هزینه تبليغات و هزینه آموزش بانک که ،هاهای بانکجذب سپرده

نه هزی که بين افزایش جذب منابع وبيان کردند  ها صورت گرفته است؛زایش جذب سپردهدر اف

و  داری الکترونيکيداری الکترونيکي رابطه وجود ندارد اما بين هزینه آموزش بانکتبليغات بانک

 ها رابطه وجود دارد.افزایش جذب سپرده

 تجاری هایبانک سودآوری بر الکترونيکي بانکداری گسترش تاثير (، 8817 زبيدی) و گودرزی -

 آن در که بوده ساختارگرایي نظریه مباني پژوهش بر این در رفته کار به اند. مدلکرده تحليل را ایران

 هایماشين تعداد بانک، اندازه بازار، تمرکز شاخص و وابسته متغير عنوان به هادارایي کل بازده

 تعریف توضيحي هایمتغير عنوان به شتاب شبکه به بانک پيوستن مجازی متغير و هر بانک خودپرداز

 8873 زماني دوره برای کشور تجاری بانک شش ترکيبي هایداده از استفاده با مدل برآورد اند.شده

است.  شده انجام GLS)82( یافته تعميم مربعات حداقل روش با ثابت اثر مدل براساس و 8814 تا

 آن سودآوری بر مثبتي تاثير بانک، هر خودپرداز هایماشين تعداد افزایش که دهدمي نشان نتایج

 نشان این که کرده است پيدا افزایش شتاب شبکه به بانک پيوستن از پس تأثير این که داشته بانک

 تجاری هایبانک سودآوری بر ایمالحظه قابل و مثبت تأثير الکترونيکي، بانکداری گسترش دهدمي

 .است داشته ایران

 در الکترونيک هایسيستم به کارگيری از ناشي مالي جویيصرفه بررسي پژوهش انجام از هدف -

 هایسيستم تاثير تعيين و  (مقدس مشهد در) 14 سال به منتهي ساله 2دوره  در یک سپه بانک

 شده ارزیابي نمونه عنوان عابربانک( به و مورد)تلفنبانک 1و  باشدمي هاکاهش هزینه در الکترونيک

 پژوهش این یپرداخته شده است. نتيجه سپه بانک مکتوب اسناد و ی گزارشاتمطالعه و بررسي به و

است  موثر بانکي هایهزینه کاهش در  ٪2/7تلفنبانک  کارگيری به و  ٪800 عابربانک داد نشان

 (.8812 )اوليایي

 های عربستان سعودیدر بانک 86پذیرفته توسط االدوان، ال زیود و ایشفقدر پيمایش صورت -

 ،1088باشد.( در سال ميهای الکترونيکي آن شرکت سداد هایي که شرکت پيمانکار پرداخت)بانک

با  دهد که پرداخت الکترونيکشواهد تجربي و سيستمي پرداخت الکترونيک در این کشور نشان مي

                                                 
15 Generalized Lleast Square 
16 M. AL- Adwan & AL– Zyood  & Mohammad Ishfaq 
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ها بانک ایجاد سهولت در دسترسي و ایجاد امنيت نقش مهمي در کاهش هزینه و باال بردن سودآوری

 .ها بدست آمده استدر بانک ROEو  ROAداشته و این نتيجه از تجزیه و تحليل دو عامل 

تأثير بانکداری الکترونيکي بر عملکرد »( پژوهشي تحت عنوان 1088) 87محمد الصمدی و همکاران -

انجام دادن که نتایج این پژوهش نشان داد که بانکداری الکترونيکي به یکي از « های اردنبانک

ه طور قابل توجهي ترین کاربردهایي تبدیل شده است که درطول ساليان اخير بمهمترین و مدرن

بانک اردني طي دوره  82های به دست آمده از گسترش یافته است. تحليل تجربي در مورد داده

ها های حسابداری به منظور سنجش عملکرد بانکانجام شده است. از داده 1080تا  1000های سال

ا بهبودی هرد این بانکاستفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که بانکداری الکترونيک در عملک

ي جهت انجام امور بانکداری وابسته بودند. های سنتها در اردن به شبکهبانک هایایجاد نکرد. مشتری

های توأم با اتخاذ بانکداری الکترونيک همچنان باالتر از درآمدهای حاصل از ارائه درنتيجه، هزینه

اء هایشان را معطوف به ارتقها فعاليتکه بانکباشند. از این رو، بهتر آن است خدمات الکترونيک مي

 به خدمات بانکداری و تشویق مشتریان به استفاده از این نوع خدمات نمایند.

( بر توسعه ماتریس IT( طي تحقيقي با عنوان تاثير تکنولوژی اطالعات )1080) 81جالل کریم و همدان -

های مختلف ی الکترونيک و شاخصدارهای بانکها درصدد تبيين رابطه مکانيزمعملکرد بانک

افزاری، افزاری، نرمسختهای گذاری در زیرساختبا سطوح مختلف سرمایه ITسودآوری هستند. 

گيری شده است. نتایج تحقيق بانک اندازه SMSبانک، خودپردازها، شعب سيار و بانک، تلفناینترنت

های ارزش های اردن با شاخصدر بانک IT( و MISهای اطالعات مدیریت )حاکي است که سيستم

 دار دارند. ها و سود خالص رابطه معنيافزوده بازار، سود تقسيمي، بازده دارایي

 کارائي روی بر خودپرداز هایدستگاه کثرت تاثير» عنوان  با ایمقاله در ( 1003) 83همکاران و چين -

 مورد تایوان در هابانک هزینه کارائي بر را خودپرداز هایدستگاه اثر «درتایوان( تجربي ررسي)ب هزینه

 را هاهزینه است توانسته خودپرداز هایکارگيری دستگاهه ب که اندکرده بيان و اندداده قرار مطالعه

 چين. یابند دست عملکرد باالتری سطح به اندتوانسته هابانک هزینه، کاهش طریق از و دهد کاهش

 حذف طریق از عملياتي هایهزینه کاستن باعث خودپرداز هایدستگاه کارگيریه ب است معتقد

 .شودمي عمليات دستي

 در با پژوهش این است. در بوده تایوان در پژوهشي انجام زمينه این در شده انجام مطالعات دیگر از -

 و گرفت قرار بررسي مورد بانک 82 بود ساله 80 یک دوره ی به مربوط که مشاهده 164 گرفتن نظر

 آمده به دست ایج. نتشد بررسي بانکداری الکترونيک راندمان افزایش در خودپردازها کثرت تاثير

 و شودمي هابانک عملياتي کاهش هزینه باعث موجود خودپردازهای تعداد افزایش دادمي نشان

 (1003 همکاران و او دارد. )کيونسه دنبال به را وریبهره افزایش

                                                 
17 M.AL-Samadi et al 
18 J.karim& Hamdan 
19 Chin et al 
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 برای الکترونيک بانکداری اثرات ( با عنوان مطالعه1006) 10سيامپذیرفته توسط در تحقيق صورت -

 در الکترونيک داریبانک مشخص شد که خدمات 1004  - 8333 ی دوره طي در اردن هایبانک

 که به صورتي است مدتبلند یدوره برای گذاریسرمایه و های بسترسازیهزینه نوعي مدتکوتاه

 منفي اثر کوتاه مدت در ولي روی سودآوری بر داریمعني مثبت آثار دارای خدمات این بلندمدت در

 باشد.سودآوری مي بر

ارتباط مثبتي ميان سطح فناوری اطالعات به  ،1002در پژوهش خود در سال  18سيلوسترو کوازک -

 8331های یابد. این پژوهش در ایاالت متحده و در طي سالها ميکارگرفته شده و سودآوری بانک

 انجام شده است. 1008الي 

استقرار بانکداری ( به اینصورت است که 1004) 11نتيجه تحقيق صورت پذیرفته توسط آکين سي و همکاران -

  .دهدها را کاهش ميهای بانکهزینه درصد 70تا  60الکترونيک عالوه بر ارتقاء سطح کيفي خدمات، 

 .گردديم يعمليات یهادرآمدو افزایش  يعمليات یهاالکترونيک منجر به کاهش هزینه یبانکدار -

پيشرفته و نوظهور آشکار  یالکترونيک در کشورها یاز بانکدار یبرآورد 1001در سال  18سيمپسان

 تردتوسعه یافته مشهو یها و افزایش درآمدها در کشورهاساخت و به این نتيجه رسيد که کاهش هزینه

 است.

 هایسيستم یتوسعه و گسترش اثرات ارزیابي برای که ایمطالعه ( در1001)14همکاران و کوپين -

 شاخص از اندداده انجام هابانک اقتصادی عملکرد بر الکترونيکي بانکداری و اطالعات فناوری

 باربادوس جزیره را برای 1000تا 8337 دوره پژوهش این انجام در هاآن .اندکره استفاده وریبهره

 دليل به ابتدا خودپرداز در هایماشين کارگيری به که اندرسيده نتيجه این و به اندکرده بررسي

 اما داده کاهش را هابانک وریبهره مشتریان، به رسانياطالع هایبرنامه و پرسنل آموزش هایهزینه

  87به درصد 8 از وریبهره گرفته، قرار استفاده مورد مؤثر و کامل طور به فناوری این که آن از پس

 .است افزایش یافته درصد

 

 هاتدوين الگو، برآورد مدل و تجزيه و تحليل يافته 4

دخيل  دهي به سواالت و فرضيات تحقيق، شناخت متغيرهایجهت تدوین مدل مناسب در راستای پاسخ

ها از دو حوزه پذیرندگي بندی تعداد تراکنشدر این تحقيق برای طبقه .شوددر مدل گامي اساسي تلقي مي

ه در فاز پذیرفتهای الکترونيکي صورتتعداد تراکنش تاثيرگذاری .شده استو صادرکنندگي استفاده 

های تعداد تراکنش ( وPOA)و پایانه فروش (ATA)های خودپردازپذیرندگي با استفاده از دستگاه

                                                 
20 Siam 
21 Kozak 
22C.Akin et al 
23 Simpson 
24 Queein Et all 
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ميزان بر ( TAR) ـ فاز صادرکنندگي -ها های صادره بانکپذیرفته با استفاده از کارتالکترونيکي صورت

و  (INC)درآمدهاکل ر که از برآیند ابورس و اوراق بهادسازمان های پذیرفته شده در بانک عملکرد

 باشد.هدف تحقيق حاضر مي ،آیدبدست مي RET))ها محاسبه بازده بانکو (COS )ا ههزینه

بانکي که  18بانک از  88برای  فرضيات آزمون و بررسي جهت نياز مورد هایادهد پژوهش این در      

 جمهوری اسالمي ایران و ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مرکزی بانک نظارت تحت همزمان

 عالي موسسه ساالنه گزارشات از استفاده با ،8831 لغایت 8811 سال از ساله، 2 وره، برای د12بوده

گردیده   استخراج هابانک ساالنه مالي هایصورت و ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک بانکداری ایران،

  .است

باشند، برای آزمون فرضيه پژوهش باید بين الگوی های تلفيقي ميها از نوع دادهباتوجه به اینکه داده      

آزمون هاسمن از اثرات ثابت و اثرات تصادفي با توجه به آزمون هاسمن روش مناسب انتخاب گردد. 

داری سطح معني باشد در 0002ماره آزمون بيش از آال احتم کند در صورتي کهدو استفاده ميـ  معيار کای

 .شوددرصد باید اثرات تصادفي را به اثرات ثابت ترجيح داد در غير این صورت اثرات ثابت انتخاب مي 32

دو یا چند  چندگانه شود. در رگرسيونمي استفاده های رگرسيونياز مدل تحقيق هایفرضيه آزمون برای

گيرد.  انجام ها دو آزمونآنمعنادار بودن  شدن مشخص برای که است متغير مستقل وجود دارد و الزم

بعد،  و در مرحلهگيرد صورت مي Fکه با استفاده از آماره  رگرسيون معادله معنادار بودن ابتدا آزمون

  گردد.تعيين مي tه با آماره ک مستقل متغيرهایجزئي  از ضرایب هر کدام ادار بودنمعن آزمون

 

 

 

 

 

 و ردازپهای خوددستگاهدر  های پذیرندگيمدل اول این پژوهش به دنبال بررسي تاثير تعداد تراکنش 8.  4      

 باشد. ها ميپایانه فروش بر درآمد بانک
INCit=α+bATAit +bPOAit +€it 

       
 (: نتایج برآورد مدل پانل به صورت اثرات تصادفي برای مدل اول8-4جدول )

 ارزش احتمال tآماره  ضریب نام متغير

 000811 106068 001147 تعداد تراکنش های پذیرندگي دستگاه های خود پرداز

                                                 

بانک منتخب از مجموع کل درآمد، دارایي، و ارزش  88ارزش بازار درصدی  17و  یيدارادرصدی  16 ،درآمددرصدی  18شمول 25 

های بورسي در پژوهش دهنده درنظر گرفتن اهم بانک، نشان8831در سال  بورس و اوراق بهادارسازمان ثبت شده در بانک  18بازار 

 باشد.حاضر مي
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 000000 202888 0010122 تعداد تراکنش های پذیرندگي دستگاه های پایانه فروش

 000066 101618 106261 از مبدا عرض

 007883 ضریب تعيين

 007812 ضریب تعيين تعدیل شده

 801818 آماره دوربين واتسون

 F 2402343   000000آماره 

 

دهد، بدین معنا که واحدی در حالت پذیرندگي را نشان مي 10واحدی و  11نتایج حاصله کشش درآمدی 

های خودپرداز و پایانه فروش در حالت انجام شده بر روی دستگاههای واحدی تعداد تراکنش 8افزایش 

 واحدی در درآمد را به دنبال خواهد داشت. 10واحدی و  11پذیرندگي به ترتيب افزایش 

دهند، ها به ازای خدماتي که در حوزه بانکداری الکترونيک و در فاز پذیرندگي به مشتریان خود ارائه ميبانک

های اخير با تغيير مدل گردند. در سالمند ميهای الکترونيک بهرهاصل از انجام تراکنشاز عواید کارمزدی ح

های خودپرداز و پایانه فروش و نيل های انجام شده بر روی دستگاهها و افزایش تراکنشکسب درآمدی بانک

ان یکي از فصول مندی مشتریان؛ این نوع از درآمد به عنوبه سوی ارائه خدمات متنوع در راستای رضایت

 رود.های غير مشاع بانک به شمار ميمهم درآمد

 کشور خودپرداز و فروش درهای های انجام شده در پایانهتعداد تراکنش ( :1-4جدول ) 

 كشور خودپرداز و فروش درهای های انجام شده در پايانهتعداد تراكنش

 مقطع
 های فروشپایانه خودپردازها

 سهم تعداد سهم تعداد
11  8،114،121،318 2/77 181،031،111 1/81 
13  1،800،134،167 6/71 682،078،064 8/18 
30  1،122،140،764 08/66 8،804،718،481 87/80 
38  4،003،288،188 17/68 1،824،238،128 31/82 
31  4003401380131 4/22 8080408740882** 0/41 

 این قلم قابل محاسبه نيست. 12به دليل ناکامل بودن آمار سال  *
 است. بصورت نه ماهه ارائه شده 8831های فروش در سال آمار مربوط پایانه ٭٭

 

-4های خودپرداز و پایانه فروش به شرح جدول شماره بر روی دستگاه پذیرفتهصورتهای افزایش تراکنش

های پذیرندگي در شتاب حاکي از اهميت ها از کل تراکنشو همچنين قابل مالحظه بودن سهم این تراکنش 1

 باشد.ها ميهای پرداخت فوق به عنوان منبع کسب درآمد کارمزدی برای بانککانال

 د. باشا ميههای صادرکنندگي بر درآمد بانکمدل دوم این پژوهش به دنبال بررسي تاثير تعداد تراکنش 1. 4
INCit=α+bTARit +€it 

 

 (: نتایج برآورد مدل پانل به صورت اثرات ثابت برای مدل دوم8-4جدول )
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 ارزش احتمال tآماره  ضریب نام متغير

 000000 8801768 00808263 های صادرکنندگيتعداد تراکنش

 000000 301206 806631 عرض از مبدا

 003724 ضریب تعيين

 003612 تعدیل شدهضریب تعيين 

 801107 آماره دوربين واتسون

 F 84008133   000000آماره 

 

واحدی  8دهد، بدین معنا که افزایش واحدی در حالت صادرکنندگي را نشان مي 80نتایج حاصله کشش درآمدی 

واحدی در درآمد  80ها افزایش های صادره بانکهای انجام شده در حالت صادرکنندگي توسط کارتتعداد تراکنش

 را به دنبال خواهد داشت.

کسب درآمد از محل ارائه کارت بانکي به مشتری به جهت اختالف قيمت عالوه بر در حالت صادرکنندگي بانک 

کارمزدی حاصل از انجام تراکنش با استفاده از تمام شده جسم )کارت بانکي( و قيمت فروش آن؛ از درآمدهای 

در افزایش مند خواهد شد. نيز بهره 16های سه جانبهدر تراکنشهای انتقال وجه و در تراکنشهای صادره کارت

-4در راستای گسترش بانکداری الکترونيک به شرح جدول شماره  8831لغایت  8811های کارتي از سال تراکنش

 های صورت پذیرفته برای بانک را به همراه دارد.تراکنشکارمزد ناشي از درآمد افزایش ، 4

 

 ها در شتابتوسط کارتهای صادره بانکهای انجام شده تعداد تراکنش ( :4-4جدول )

 1312 1311 1311 1311 1311 سال

 +71 +77 +14 +66 +44 شتابيكارتي های رشد تراكنش

 

 

ایانه های خود پرداز و پهای پذیرندگي دستگاهمدل سوم این پژوهش به دنبال بررسي تاثير تعداد تراکنش  8. 4
 باشد. های بانک ميفروش بر هزینه

COSit=α+bATAit +bPOAit +€it 

 

 (: نتایج آزمون نهایي برای مدل سوم2-4جدول )
 ارزش احتمال tآماره  ضریب نام متغير

 000008 400178 008880 های خودپردازهای پذیرندگي دستگاهتعداد تراکنش

                                                 
های های پذیرش سایر بانکبه کانال هابانک تمامياندازی خدمت انتقال وجه سه جانبه مشتریان بانکي قادر خواهند بود با کارت صادره با راه 26 

قصد پرداخت بانک م اندازی این خدمت لزومي به استفاده صرف از کانالجهت انتقال وجه مراجعه نمایند. در واقع با راهنيز بانک مقصد دیگر غير از 

 باشد.های انتقال وجه نميدر تراکنش
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 000718 801103 000378 روشفای پایانه ههای پذیرندگي دستگاهتعداد تراکنش

 000061 103848 101317 عرض از مبدا

 003778 ضریب تعيين

 003631 ضریب تعيين تعدیل شده

 801767 آماره دوربين واتسون

 F 81808486   000000آماره 

 

افزایش دهد، بدین معنا که واحدی در حالت پذیرندگي را نشان مي 3واحدی و  88ای نتایج حاصله کشش هزینه

های خودپرداز و پایانه فروش در حالت پذیرندگي به های انجام شده بر روی دستگاهواحدی تعداد تراکنش 8

 واحدی در هزینه بانک را به دنبال خواهد داشت. 3واحدی و  88ترتيب افزایش 

یجاد نجر به اهای خودپرداز و پایانه فروش مهای صورت پذیرفته در حالت پذیرندگي بر روی دستگاهتراکنش

افزاری مورد فزاری و سختاهای نرمهای پرسنلي، پشتيباني، خرید دستگاه، تامين و تجهيز قطعه و سایر هزینههزینه

 گردد. نياز دستگاه مي

ای في مابين بانکداری الکترونيک و بانکداری سنتي، همانگونه که نکته حائز اهميت این است که در حالت مقایسه

قيق نيز بدان اشاره شده است؛ بانکداری الکترونيک به دليل کاهش بهای تمام شده خدمات منجر به در ادبيات تح

 گردد.های مربوطه ميکاهش هزینه

تری از مشتریان فارغ از زمان ليکن به طور اخص بانکداری الکترونيک منجر به ارائه خدمات به طيف گسترده

ي در ایام تعطيل در مقایسه با بانکداری سنتي که ارائه خدمات درخواست ارائه خدمت و محل حضور مشتری و حت

 گردد.  منوط به حضور مشتری در زمان فعاليت شعبه و در محل خاص و روزهای کاری است، مي

 

 

 

 

 باشد. های بانک  ميهای صادرکنندگي بر هزینهمدل چهارم این پژوهش به دنبال بررسي تاثير تعداد تراکنش  -4-4
COSit=α+bTARit +€it 

 

 (: نتایج برآورد مدل اثرات ثابت برای مدل چهارم6-4جدول )
 ارزش احتمال tآماره  ضریب نام متغير

 000000 8102420 001181 تعداد تراکنش های صادر کنندگي

 000000 703740 808361 عرض از مبدا

 001763 808068- 001673- خودرگرسيو مرتبه اول

 003787 ضریب تعيين



09 

 های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادارتاثير بانکداری الکترونيک بر عملکرد بانک

 

 003618 ضریب تعيين تعدیل شده

 108174 آماره دوربين واتسون

 F 1402861   000000آماره 

 

واحدی  8دهد، بدین معنا که افزایش واحدی در حالت صادرکنندگي را نشان مي 11ای نتایج حاصله کشش هزینه

واحدی در هزینه  11افزایش ها های صادره بانکهای انجام شده در حالت صادرکنندگي توسط کارتتعداد تراکنش

 را به دنبال خواهد داشت.

 وليدت صدور کارت به عنوان یکي از ابزارهای مهم در ارائه خدمات پرداخت الکترونيک منجر به ایجاد هزینه اوليه

ها در مدل کارمزدی موجود در ارائه خدمات پرداخت از طریق کارت گردد. عالوه بر این بانکبرای بانک ميآن 

  ذیل: هایازای تراکنشبه 

  های خودپرداز در دستگاهبرداشت وجه و پرداخت قبوض 

 و تلفنهای پایانه فروش مانده موجودی و پرداخت قبض در دستگاه 

  خرید، پرداخت قبض و مانده موجودی از طریق اینترنت و تلفن همراه 

 های اینترنتي و تلفن همراهعداد تراکنشا بپردازند. خصوصاً با رشد تای رسهم کارمزدی قابل مالحظه الزم است

سازی بانکداری خارج از شعبه، هزینه کارمزدهای های اخير و حرکت سریع نظام بانکي به سمت پيادهدر سال

 یابد. مزبور افزایش مي

 

 

 

 

پایانه  های خودپرداز وهای پذیرندگي دستگاهمدل پنجم این پژوهش به دنبال بررسي تاثير تعداد تراکنش  -4-2
 باشد. فروش بر بازدهي سهام بانک مي

RETit=α+bATAit +bPOAit +€it 

 

 (: نتایج برآورد مدل اثرات مشترک برای مدل پنجم7-4جدول )

 ارزش احتمال tآماره  ضریب نام متغير

 001444 008376 0007868400 پردازهای خودهای پذیرندگي دستگاهتعداد تراکنش

 000281 100011 0066122200 های پایانه فروشپذیرندگي دستگاههای تعداد تراکنش

 000010 801310- 3048028200- عرض از مبدا

 001418 ضریب تعيين

 001884 ضریب تعيين تعدیل شده
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 803078 آماره دوربين واتسون

 F 607684   000013آماره 

 

های خودپرداز در های انجام شده بر روی دستگاهتراکنشواحدی تعداد  8نتایج مدل مبين آن است که افزایش      

های صورت واحدی در تعداد تراکنش 8معنا بوده وليکن افزایش حالت پذیرندگي بر روی بازده سهام بانک بي

 واحدی در بازده شده است. 66های پایانه فروش منجر به افزایش پذیرفته در حالت پذیرندگي بر روی دستگاه

های خودپرداز منجر به افزایش درآمد ناشي از اخذ کارمزد های پذیرندگي بر روی دستگاهتراکنش افزایش     

های صورت پذیرفته بر روی خودپردازها به تراکنش برداشت وجه گردد. ليکن درصد قابل توجهي از تراکنشمي

ه در خودپردازها به شرح جدول های صورت پذیرفتها از کل تراکنشاختصاص دارد. ميزان سهم این نوع از تراکنش

 است. 1-4شماره 

های برشمرده در تعاریف موجود تراکنش برداشت وجه از خودپردازها بدليل ایفای نقش اسکناس در آن با ویژگي

ها باقي مانده و اطالعات مالي از حسابي به حساب دیگر منتقل از بانکداری الکترونيک که طي آن وجوه نزد بانک

های تامين وجه موجودی خودپردازها، منجر به تحميل هزینه فرصت ق نبوده و عالوه بر ایجاد هزینهگردد، منطبمي

گردد. لذا مجموعه عوامل یادشده باعث و محروميت بانک از عواید حاصله از وجوه توزیع شده در خودپردازها مي

   های خودپرداز گردیده است.پيچيدگي و عدم معناداری رابطه فوق در دستگاه

 

 

 

 

 

 های خودپردازهای صورت پذیرفته در دستگاهبرداشت وجه از کل تراکنشهای تراکنش سهم ( :1-4جدول )

 های صورت پذيرفته در دستگاه خودپزدارهای برداشت وجه از كل تراكنشسهم تراكنش سال

11 47٪ 

13 88٪ 

30 80٪ 

38 12٪ 

31 13٪ 

 

های پایانه فروش، که برخالف عمليات برداشت وجه پذیرفته در دستگاههای صورت ضمناً اثر افزایشي تراکنش

نقد از خودپردازها، کامالً منطبق با بانکداری الکترونيک است؛ بر درآمد تقریباً دو برابر بيشتر از اثر افزایشي در 

ذیل سودآوری های پایانه فروش براساس جدول باشد. با توجه به رشد روزافزون تراکنشها ميی بانکهزینه
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 ها از این حوزه افزایش یافته و افزایش در درآمد منجر به افزایش سود خالص بانک و در نهایت افزایش سودبانک

 شود.( و بازده بانک مي EPS) هر سهم

 

 های خودپرداز و پایانه فروشها در دستگاهروند رشدتراکنش ( :3-4جدول ) 

 هاروند رشد تعداد تراكنش
 هاي فروشپايانه خودپردازها مقطع

88  16 % 631 % 
81  31 611 
11  31 661 
16  01 81 
11  1 31 

 

های بعدی نيز ادامه یافته؛ به نحویکه دیده شده در سال 13 از سالهای پایانه فروش که روند رشد فزاینده تراکنش

های خودپرداز از روند برداری عموم از دستگاهميزان بهرهدهد. همچنين را نشان مي ٪81رشدی معادل  31در سال 

های فروشگاهي تبلور است که این کاهش در راستای افزایش اقبال عمومي از پایانه کاهشي برخوردار بوده

 است.یافته

 

 

 

 

 باشد.ک مينکنندگي بر بازدهي سهام باهای صادرمدل ششم این پژوهش به دنبال بررسي تاثير تعداد تراکنش  -4-6
 RETit=α+bTARit +€it 

 

 (: نتایج برآورد مدل اثرات مشترک برای مدل ششم80-4جدول )
 ارزش احتمال tآماره  ضریب نام متغير

 000848 102148 002111 های صادرکنندگيتعداد تراکنش

 000671 801647- 601063- عرض از مبدا

 000372 ضریب تعيين

 000111 ضریب تعيين تعدیل شده

 801138 آماره دوربين واتسون

 F 608711   000848آماره 

 

های انجام شده در حالت صادرکنندگي توسط واحدی تعداد تراکنش 8نتایج حاصله نشان دهنده آن است که افزایش 

 واحدی در بازده سهام بانک را به دنبال خواهد داشت. 21ها افزایش های صادره بانککارت
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ها های بانکي به عنوان یک ابزار پرداخت، جایگزین اسکناس و مسکوک در تعامالت مالي و پرداختامروزه کارت

ها و اعطای تسهيالت ها و پروژهگذاری در طرحها به منظور استفاده از عواید حاصل از سرمایهگردیده است. بانک

ی بانکي های مردم، درصدد ترویج فرهنگ استفاده از کارتهاو اعتباردهي با استفاده از منابع حاصل از رسوب سپرده

 های صادرکنندگي با دالیل اشاره شده بهبه جای استفاده از وجه نقد هستند. لذا افزایش تعداد تراکنش هادر پرداخت

و همچنين افزایش منابع دهي های حاصل از افزایش قدرت تسهيالتصورت غير مستقيم منجر به افزایش درآمد

 ها به منظور جبران به موقع تعهدات و جلوگيری از پرداخت ضرر و زیان ناشي از عدم ایفای تعهداتامين مالي بانکت

 گردد.مي

ها با یکدیگر های صادرکنندگي با توجه به رقابت بانکهای بانکي و افزایش تراکنشاز سویي دیگر استفاده از کارت

صاحبان حساب در انتخاب کارت بانکي خاص به عنوان ابزار پرداخت بيانگر توفيق بانک در جلب نظر و اعتماد 

اکي از ها حتواند نتيجه بازاریابي و ارائه خدمات مشتری محور تلقي شده و افزایش استفاده از این کارتبرتر مي

های تراکنش در این پژوهش اینکهبه ویژه باشد. توفق بانک در ایجاد تصویر ذهني شایسته و به عبارتي برندسازی مي

مندی مشتریان و کارکرد ابزار پرداخت منتشر شده توسط که نشان از رضایتهای صادره صورت پذیرفته با کارت

 قرار گرفته شده است.مالک عمل باشد، بانک مي

 متمایل به خرید سهاگردد. در نتيجه بانک مي منجر به ایجاد بها برای برندایجاد اعتماد و ارزش ذهني در مشتری 

بازدهي  فروش سهام و به تبع افزایشایجاد تقاضا برای سهام و افزایش قيمت در مشتری افزایش یافته و باعث  بانک

 گردد.بانک مي

های تواند باعث کسب بازده گردد. از این رو هزینهنتایج حاصل نه تنها در دوره جاری بلکه در دوره های آتي نيز مي

 گردد.ی بانک منجر به دریافت نتيجه مثبت و قابل قبول در بازده ارائه شده ميایجاد شده در فاز صادرکنندگي برا

 

 گيری: بندی و نتيجهجمع 4

 رآمددمابين بانکداری الکترونيک و  مستقيممبني بر وجود رابطه معنادار و  پژوهش اولفرضيه تایيد 

حاکي از تاثير مثبت و قابل مالحظه بانکداری  ی ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادارهابانک

پژوهش مبني بر وجود رابطه معنادار و معکوس مابين  دومفرضيه باشد. ها ميالکترونيک بر عمکرد بانک

جدداً متایيد نشده و لذا های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار بانکداری الکترونيک و هزینه بانک

های بانک در بانکداری الکترونيک به دليل فعاليت گسترده در مقایسه با ینهگردد افزایش هزمتذکر مي

بهای تمام شده خدمات ارائه شده با به ليکن در مجموع بوده و بدیهي فعاليت بانک در حالت سنتي 

رابطه حاکي از فرضيه سوم پژوهش  .17گيری خواهد داشتکارگيری بانکداری الکترونيک کاهش چشم

های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار يم مابين بانکداری الکترونيک و بازده بانکمعنادار و مستق

                                                 

 (. 8811فردباشد )الهياریمي اینترانتي بانکداری در شده تمام هزینه برابر سه تقریباً مکانيزه نيمه و سنتي داریبانک در خدمت هر17 
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نه فروش و در فاز صادرکنندگي بوده که نشانگر تاثير مثبت و در فاز پذیرندگي و صرفاً در دستگاه پایا

 است. مزبورهای قابل مالحظه بر عملکرد در بخش

 
 های سياستيتوصيه 6

  ر هزینه صادرکنندگي ب صورت پذیرفته در فاز هایتاثير تراکنشدر مدل بررسي براساس نتایج حاصله

با توجه به مدل کارمزدی موجود  ،گرددپيشنهاد مي های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهاداربانک

ر د و پرداخت قبض های برداشت وجههای پرداخت کارمزد در قبال تراکنشکه منجر به تحميل هزینه

های پایانه فروش و تلفن و خرید، های خودپرداز، مانده موجودی و پرداخت قبض در دستگاهدستگاه

ش تعداد افزایو با عنایت به  گرددبرای بانک ميمانده موجودی و پرداخت قبض ازطریق اینترنت و تلفن 

ری توسط بانک مرکزی جمهو ی فعليمدل کارمزد ؛8-6های اشاره شده به شرح جدول شماره تراکنش

 و به سبب مزایاید دگرار در حوزه بانکداری الکترونيک بازنگری ذگاسالمي ایران به عنوان نهاد قانون

ایجاد شده از طریق استفاده از خدمات بانکداری الکترونيک برای مشتریان بانکي، دریافت کارمزد از آنان 

 د. آتي لحاظ گردر مدل کارمزدی د نيز

 

   

 ها در مرکز شتابتعداد تراکنشروند رشد  ( :8-6جدول ) 

 

 
 
 ه در های ثبت شدهای خودپرداز بر بازده بانکهای پذیرندگي در دستگاهدر مدل بررسي تاثير تراکنش

بدست آمده به دليل لزوم تامين هزینه اسکناس و محروميت بانک که نتایج سازمان بورس و اوراق بهادار 
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نشان  و این های مزبور بر بازده بودهاز عدم معناداری تراکنشحاکي از عواید اعتباری و تسهيالتي حاصله 

های خرد و باارزش کم است. های مردم به ویژه در پرداختدهنده اهميت و کارکرد اسکناس در پرداخت

بر بودن و زمان 11ها به صورت برخطلذا از آنجایي که ابزار پرداخت کارت بانکي به جهت انتقال داده

 کار جایگزین به منظور باشد، در سایر کشورها راههای ریز و سيار مناسب نميپرداخت انجام تراکنش، در

و های انجام شده در خصوص خرید کاال و خدمات با مبالغ ریز در تعامالت مالي دهي پرداختسامان

 هتو بدون نياز به اتصال به شبکه بانکي ج 13سيار استفاده از کيف وجه الکترونيکي به صورت برون خط

 باشد. ميها در لحظه تایيد تراکنش

های ریز گردد که شبکه بانکي اقدامات الزم به منظور ترویج  ابزار یادشده برای پرداختلذا پيشنهاد مي

قف سپذیرد را انجام دهند. و همچنين مشتریان بانکي که به صورت در حرکت و یا بدون وقفه صورت مي

م ای لحاظ نماید که عمونهوهای کارشناسي و ميداني به گصادره را با توجه به بررسي کيف پولمبلغي 

 نياز شوند.های روزمره بيها و پرداختمردم از دریافت و پرداخت وجه نقد در خرید

سامانه یادشده منجر به کاهش نياز به اسکناس و مسکوک و جلوگيری از و گسترش استفاده از اندازی راه

داری و های از جمله کاغذ، چاپ، برش، توزیع، نگهرمایه ملي کشور به جهت کاهش هزینهاتالف س

های و کاهش تراکنش برداشت وجه در دستگاه آوری و امحا و ... ،کاهش تقاضای پول فيزیکيجمع

نياز به کاهش  ،مزبور برای شبکه بانکي هایجهت تامين اسکناس دستگاه آنهای خودپرداز و هزینه

های عمليات ، کاهش هزینههاگذاری شده نزد بانکسپرده خته احتياطي نزد مردم و افزایش وجوهاندو

 .گرددمي جعلياسکناس  مخاطراتبانکي نظير خرید و کارمزد انتقال وجه، حذف 

 های آتيهای مرتبط با پژوهشپيشنهاد 7

 ق های زماني بعد از انجام این تحقيها در دورهبررسي تاثير بانکداری الکترونيک بر عملکرد بانک -

های نشها با استفاده از مبالغ تراکبررسي تاثير بانکداری الکترونيک بر عملکرد و سودآوری بانک -

 هاپذیرفته در فاز پذیرندگي و صادرکنندگي بانکصورت

ترونيک با استفاده از متغيرهای درنظر گرفته شده در پژوهش حاضر به بررسي تاثير بانکداری الک -

 ها  صورت موردی برای بانک

 هابررسي تاثير بانکداری الکترونيک بر قيمت تمام شده خدمات ارائه شده در بانک -

 هابررسي تاثير صدور کيف وجه نقد الکترونيکي بر درآمد، هزینه و بازده بانک -

 های پژوهشمحدودیت 1

به دليل در دسترس نبودن اطالعات مربوط به بانکداری سنتي به صورت منسجم و در محدوده زماني تحقيق      

ازمان های ثبت شده در سبر هزینه بانک بانکداری الکترونيک و بانکداری سنتيای تاثير امکان سنجش مقایسه

  رضيه دوم تحقيق شده است. بورس و اوراق بهادار ميسر نبوده؛ و این امر منتج به عدم تایيد ف
                                                 

28 Online 
29 Offline 
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 های بانک در الکترونيکي بانکداری ی توسعه راهکارهای و موانع بررسي ،( 8811 )پور جعفر محمود و حميد آماده،

 8 ص ،1 شماره ،اجرایي مدیریت پژوهشنامه کشور، خصوصي

 .نهم چاپ سمت، انتشارات :تهران اول، جلد مدیریت، در آن وکاربرد آمار ، 8871 ،منصور، مومني ، ،عادل آذر

 تهران بانک، و پولي پژوهشکده ،آن اجرایي نيازهای و الکترونيک بانکداری خدمات ،( 8814) محمود فرد، الهياری

نامه پایان :تهران درایران الکترونيک وبانکداری سنتي بانکداری خدمات ایمقایسه بررسي ،(8811فرد، محمود، ) الهياری

 .مرکز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسي

های منتخب بر روی سودآوری بانک  (ICT)ارتباطات  و اطالعات فناوری تاثير»(،8830اسدزاده، احمد و کياني، هيوا )

 های پرداختهمایش بانکداری الکترونيک و نظام ،«ایران

 ، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانکي، چاپ اول»بانکداریاقتصاد پول و »(، 8872توتونچيان، ایرج، )

های مالي(، پژوهشکده پولي و مالي، بانک مرکزی جمهوری (، حسابداری بانکي )تهيه صورت8830جمشيدی، سعيد )

 اسالمي ایران  

 چاپ اولسبزان، « مدیریت بانکداری الکترونيکي»(، 8817سلطاني، سهيال، ضرابيه، فرشته، ) و حسني، فرهاد

 ،«ایران در بانکي نظام کارایي بر الکترونيک بانکداری گسترش تأثير » (،8830نوید ) طينت، پاک و خليل خداویسي، حسن

  های پرداختهمایش بانکداری الکترونيک و نظام

 یابي در موسسات اقتصادی، موسسه انتشارات جهان جام جم(، اصول حسابداری و هزینه8818خدابخشي، محمد)

 ، تهران، برادران، جلد دوم«اقتصاد کالن»(، 8873رحماني، تيمور، )
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 های پرداختو نظام

 .دوم، تهران، دانشگاه تهران، جلد «مباني اقتصاد سنجي»(، 8812گجراتي، دامودار، ترجمه حميد ابریشمي، )
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 888 ص ، 82 شماره ،ایران های پژوهش فصلنامه -840

های ایران، تهران، موسسه عالي بانکداری (، مباني حسابداری در بانک8818ابراهيم و اسالمي، زهرا )منصور خاکي، محمد

 ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران
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Abstract: 

The arrival of information technology into the banking world and its development has lead to 

the emersion of electronic banking and evolution of payment systems. Paper-based systems 

were abolished and turned into what is known today as Electronic Means of Payment through 

which payments by electronic communication tools has been made possible. Electronic banking 

offers pace, efficiency and higher capability of using opportunities, resulting in creation of new 

areas of competing in the banking industry. Therefore studying the effects of IT, particularly 

electronic banking, on performance of banks has gained special attention. The aim of this study 

is to investigate the effect of electronic banking on the income, cost and yield functions of banks 

registered in stock exchange market. We assumed income, cost and yield as dependent variables 

and electronic banking (number of ATM  and POS transaction in issuer mode and acquire 

mode) as independent variable. 13 banks were selected among 22 registed banks. Their data 

were analyzed using the panel econometric model during 2009 to 2013. Results showed that 

electronic banking has positively affected the performance of studied banks.  

 

Key Words: Electronic banking, performance, number of transactions of issuer mode and 

acquire mode , registered banks 

 

 

 



28 

 های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادارتاثير بانکداری الکترونيک بر عملکرد بانک

 

 

 

 

 

 


