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Abstract 
In recent years, the application of information technology has been increased remarkably in 
service sector in general and in banking industry in particular. The application of IT paved the 
way for internet banking, electronic payment, and enhanced security in investment and 
communication. Electronic banking which is a product of recent development in IT and ITC 
enabled costumers and other beneficiaries to interact with bank, through different channels 
such as internet, mobile, ATM, telephone, and digital TV. This study investigates effects of 
ICT (points of sale, ATM, branch pin pad) on profitability of selected banks in Iran. The 
model includes bank asset return as dependent variable, whereas our explanatory variables 
consist of concentration ratio, bank size, bank’s market share, branch pin pad, POS and ATM. 
We use unbalanced panel for 13 selected banks in a fixed effects econometric model for the 
period 2002-2009. The results suggest that the application of ICT has positive effects on banks 
performance in Iran. 
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 مقدمه  -1

اي که بدون استفاده از این  داري بوجود آورده است به گونه انقالب بزرگی را در بانک ICT(1(ارتباطات و اطالعات فناوري
داري به شکل  با بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در امور مالی، بانک. امري غیر ممکن استامروزي داري  بانکفناوري، 

  . الکترونیکی درآمده است
گیري در صنایع خدماتی افزایش  گیري از فناوري اطالعات، بصورت چشم هاي اخیر، بهره دارد که در سال بیان می 2برگر

داري اینترنتی، پرداخت الکترونیکی،  داري، که با استفاده از فناوري اطالعات شرایط بانک صنعت بانک یافته است، به خصوص در
هاي مالی با بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات خدمات با  سازمان. گذاري و تبادل اطالعات فراهم گشته است امنیت سرمایه

  ).Karim, A & Hamdan, A,2010(کنند ارائه می کیفیت باالتري را با تالش و زحمت کمتري به مشتریان
داري در  هاي خدمات بانک اي در شکل پول و سیستم ي صنعت انفورماتیک، باعث ایجاد تغییرات عمده سرعت توسعه

و همچنین  ATM(4(هاي خودپرداز ، ماشین3چون پول الکترونیک داري گردیده و مفاهیم جدیدي را هم ي بانک عرصه
 9داري مجازي و بانک 8داري اینترنتی ، بانک7داري از راه دور ، بانک6، تلفنبانک5داري خانگی تحت عناوین بانک هاي جدیدي پدیده

 ).1384الهیاري فرد،(به وجود آورده است 9مجازي

 مشتریان به است بانکی نظام در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد و اخیر تحوالت محصول که الکترونیک داري بانک
 ماشینهاي موبایل، اینترنت، مانند متنوعی هاي کانال طریق از و واسطه بدون را بانک با تعامل ي اجازه ذینفعان یگرد و ها بانک

  ).Misra, 2001(دهد می را دیجیتال تلویزیون و تلفن خودپرداز،
را   فزایش سود بانکهاي بانکی دارد موجبات ا صورت الکترونیکی، از طریق اثري که بر کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی به

هاي حمل و نقل، ملزومات،  هاي اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه داري الکترونیکی هزینه در واقع به کمک بانک. آورد فراهم می
به حداقل ممکن کاهش یافته و از طرفی درآمدهاي کارمزدي ناشی از ارائه خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر ... پرسنلی و 

  .داردها را دنبال  این وضعیت حداکثر شدن سود بانک رسد که می
                                                

1 - Information and communication technologies 
2 - Berger 
3  - Digital Money 
4  - Automated Teller Machine 
5  - Home Banking 
6  - Telephone Banking 
7  - Mobile Banking 
8  - Internet Banking 
9 -Virtual Banking 
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داري الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت بانکی کشورهاي پیشرفته جهان،  بانک
کارگیري این  بههاي اخیر به منظور  داري کشور نیز در سال صنعت بانک. اي مورد توجه قرار گرفته است صورت قابل مالحظه به

فروش، پایانه شعب، ابزار   هاي پایانه پرداز، دستگاه هاي خود گذاري بر روي دستگاه سرمایه .نوآوري به تکاپو افتاده است
پذیر خواهد بود که  هاي شبکه بانکی که همگی جزئی از فناوري اطالعات و ارتباطات هستند زمانی توجیه الکترونیکی و سیستم

  .ها باشد ها را افزایش دهد و در راستاي عملکرد بهتر بانک بتواند سود بانک

  بیان مسئله  -2

دهد و  در اقتصاد ایران بازار پول بخش اصلی بازار مالی را تشکیل می. بازارهاي مالی به دو بازار پول و سرمایه قابل تفکیک است
آیند لذا فناوري  شمار می قتصادي در اقتصاد ما بهها یک نهاد مهم ا بنابراین بانک بانکی، بازار رسمی پول کشور است سیستم

  .ل توجهی را در اقتصاد کشور ایجاد کندد تغییرات قابتوان ها می ه بانکاطالعات و ارتباطات از طریق متحول کردن گسترد
 اطالعات فناوري هاي قابلیت حاصل داري، بانک ي حوزه در ویژه به مختلف هاي حوزه در اطالعات فناوري کاربري و توسعه

 به دادن شتاب با است تالش در سوم ي هزاره انسان. است شده رو روبه فراوان استقبال با کار و کسب دنیاي در امروزه که است
 جدید، الگویی و بگیرد فاصله سنتی الگوي از اجتماعی نظام مختلف هاي بخش در اطالعات فناوري کاربري و توسعه روند

 هاي دهه طی بانکی نظام خدمات، کنندگان تأمین اکثر همانند و زمینه این در. کند ایجاد اتاطالع عصر الزامات با متناسب
 کنترل براي راهی عنوان به مشتریان، به خدمات ي ارائه نوین هاي فناوري روي بر گذاري سرمایه سمت به سرعت به اخیر

 اینترنتی، داري بانک( ها فناوري این از استفاده و است  آورده روي مشتریان انتظارات وتحقق جدید مشتریان جذب ها، هزینه
 و یعقوبی( است داده قرار خود کار دستور در راهبردي ضرورت یک عنوان به را...) و خودپرداز ماشینهاي تلفنی، داري بانک

  ).1388 شاکري،
 و شود می محسوب ها بانک ابترق در موفقیت عنصر ترین مهم عنوان به زمان اتالف عدم و امور سریع انجام بانکی، نظام در

 ي بعدي درجه در و سرعت و تکنولوژي براي زیادي بسیار ارزش رقابت، این ي کننده  اصلی تعیین رکن عنوان به مشتریان
 ).1388پور،  آماده و جعفر(هستند قائل ها بانک فنی تخصص

این . کنند گذاري می سرمایه  (ICT)و ارتباطاتهاي زیادي را براي ارتقاء و بهبود فناوري اطالعات  ها ساالنه هزینه بانک
   :توان دسته بندي کرد که عبارتند از ها را در سه زمینه می سرمایه گذاري

ها، کارمندان و مشتریان را قادر ساخته است تا اطالعات مالی را ارسال و دریافت  هایی که بانک فناوري(فناوري ارتباطات .1
،  SWIFT1 ي اتحادیه جهانی مخابرات مالی بین بانکی ، پست الکترونیکی، شبکهشامل خدمات تلفن، تلفنبانک. نمایند
  ...)ي داخلی شتاب و  شبکه

 )ها داده  سازي شامل فناوري تجزیه و تحلیل و ذخیره( هاي پردازش فناوري .2

 ...)هاي نقطه فروش، پایانه شعب و هاي خودپرداز، ماشین دستگاه(هاي فروش الکترونیکی کانال .3

در این میان یکی از . رسد نظر می  ها ضروري به هاي صورت گرفته بر عملکرد بانک ان اثربخشی این هزینهلذا میز
با توجه به مطالب ذکر شده، بررسی میزان اثرگذاري . دهد، سودآوري آنها است ها را نشان می هایی که عملکرد بانک شاخص

                                                
1 -Society for Worldwide Internet bank Financial Telecommunications  
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تواند  رسد و می نظر می ها ضروري به ت بر سودآوري بانکگرفته در فناوري اطالعات و ارتباطا  گذاري صورت سرمایه
  .ها یاري نماید گذاري در فناوري اطالعات و ارتباطات براي بانک گذاران را در اتخاذ تصمیم مناسب در مورد سرمایه سیاست

  فناوري اطالعات و ارتباطات  -3

ت، اطالع رسانی، مدیریت و مخابرات است که در اي متشکل از علوم ریاضی، اطالعا فناوري اطالعات یک تخصص بین رشته
فناوري اطالعات در واقع نوعی تکنولوژي فراگیر است و ویژگی منحصر . هاي نوین جهان در عصر کنونی است زمره تکنولوژي

 .بفردش همانا شمول آن و نیاز ضروري به آن است

خیره و نشر اطالعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد دهی، ذ فناوري اطالعات و ارتباطات عبارت است از گردآوري، سازمان
  ).1382علی احمدي و شمس عراقی، (پذیرد اي و مخابراتی صورت می که با استفاده از ابزار رایانه

الت در دنیاي واقعی را به جهان مجازي طالعات و ارتباطات، بسیاري از تعامهاي فزاینده فناوري ا در جهان امروز پیشرفت
هاي جغرافیایی و زمانی  ترین ویژگی این فناوري، یعنی فشردگی زمان و مکان، تا حد زیادي محدودیت اصلی. ده استانتقال دا

  . در دنیاي فیزیکی را از میان برداشته است
اي در اقتصاد کالسیک شناخته  هاي توسعه گذاري سه عمل سرمایه، نیروي کار و مواد اولیه به عنوان بازار در انجام سرمایه

طی دو دهه اخیر عامل ششمی که . آالت نیز به آن افزوده شد اند سپس در عصر انقالب صنعتی عوامل مدیریت و ماشین شده
  .ها را کنترل نماید و به هم مرتبط کند مطرح شده است که آن عامل اطالعات است تر بوده و آن تواند از پنج عامل قبلی مهم می

 داري الکترونیک بانک  3-1

و اي در شکل پول  داري در دو دهه گذشته با آنها روبرو بوده است باعث ایجاد تغییرات عمده که صنعت بانکتحوالتی 
این دو مفهوم . و مفاهیمی تحت عنوان پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی منابع را ارائه کردهاي انتقال منابع گردید  سیستم

اي  داري الکترونیک، مجموعه بانک .باشند داري الکترونیک می ري تحت عنوان بانکدا ي نوع جدیدي از بانک در واقع ایجاد کننده
دژپسند، (هاست بانکهاي بانکی بدون وجود شعب فیزیکی  گرفته از سوي مشتریان در جهت انجام فعالیت هاي صورت از فرایند

1388.(  
در سیستم ) پول(ها و مخابرات جهت انتقال منابع ههاي پیشرفته شبک توان استفاده از تکنولوژي داري الکترونیک را می بانک

  ).1378شیخانی، (داري تعریف نمود بانک
داري نمایش داده شده است، در طول این طیف بدون آنکه پایانی تصور شود، حرکت تداوم  طیف تکامل بانک) 1(در شکل  

  .یابد می
  داري بانک تکامل طیف): 1( شکل

  
  
  

هایی که بانکداري  فعالیت
 گذاري کردند سنتی را پایه

  بانکداري

  سنتی

  بانکداري الکترونیکی

  جزیی
بانکداري الکترونیکی 

  کامل
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 الکترونیک داري انواع بانک  3-2

  1داري خانگی بانک  3-2-1

افزاري و متعاقبا طراحی  هاي سخت ها به منازل و افزایش قابلیت ، و نفوذ این نوع رایانه)PC(2هاي شخصی گسترش رایانه 
تحت وب هاي کاربردي  و عدم وابستگی برنامه 3افزاري تحت وب هاي نرم سعه برنامههاي شخصی و تو سازگار با رایانه هاي افزار نرم

داري خانگی  داري الکترونیک به نام بانک به سکوي رایانه و همچنین گسترش اینترنت و اینترانت، موجب شد تا نوعی از بانک
و  4هاي شخصی که در منازل خود دارند، با استفاده از مودم ها از طریق رایانه به عبارت دیگر مشتریان بانک. ایجاد گردد

ها در اینترنت و یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آنگاه عملیات  مرکزي بانک  د به اطالعات رایانهتوانن همچنین یک خط تلفن می
انجام کلیه عملیات بانکی از طریق رایانه هاي : داري خانگی عبارتست از توان گفت بانک در کل می. بانکی خود را انجام دهند

  .شخصی موجود در منازل و خطوط عمومی مخابراتی

  5داري اینترنتی بانک  3-2-2

ها  داري ایجاد کرد و بانک هاي بانک داري اینترنتی عالمتی براي انقالب در کانال میالدي بانک 1990ي  در اواخر دهه
داري الکترونیکی رسیدگی به تمام امور  در این نوع بانک. داري انجام دادند گذاري سنگینی بر روي گسترش این نوع بانک سرمایه

  .گیرد ن از طریق اینترنت انجام میسطح خرد و کال مالی شخصی در

  6داري سیار بانک  3-2-3

تر ساخته است این نوع  داري برخط کابلی حرکت به سمت شبکه بی سیم را راحت ود در زمینه بانکتجربه هاي موج
اي همراه به اینترنت و ایجاد ه هاي همراه و قابلیت وصل شدن تلفن و تلفن 7سیم هاي بی داري الکترونیکی با گسترش شبکه بانک

هاي خود در  اي امکان دسترسی به حساب ها از هر نقطه بوجود آمده است و از طریق آن مشتریان بانک WAP٨هاي  پروتکل
  .دهند بانک را داشته و عملیات بانکی خود را انجام می

  )تلفنبانک(داري تلفنی بانک  3-2-4

هاي مرکزي  هاي الکترونیکی بر رایانه ها با نصب برد باشد که در آن بانک بانک میداري الکترونیک، تلفن نوع دیگري از بانک
با گسترش فناوري اطالعات و . اند گویی خودکار به مشتریان را فراهم آورده هاي متمرکز، امکان پاسخ هاي داخلی و شبکه شبکه

به  ي مخابراتی بیشتر شده است وسیله هاي این ن کاربردارتباطات، نه تنها از اهمیت این وسیله کاسته نشده بلکه بطور روز افزو
  .باشد اي که در حال حاضر نیز، بیشترین ارتباط اینترنتی از طریق خطوط تلفن شهري می گونه

                                                
1 - Home Banking = Office Banking = PC Banking 
2 - Personal Computer 
3 - Web 
4 - Modem 
5 - Internet Banking 
6 - Mobile Banking 
7 - Wireless 
8 - Wireless Application Protocol 
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  داري الکترونیک هاي پرداخت در بانک ابزارها و سیستم  3-3

  1پول الکترونیکی  3-3-1

. اند، مفهوم پول الکترونیکی بوده است بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کردهها با استفاده از  هایی که بانک یکی از سرویس
باشد را از بانک دریافت کرده و در خریدهایی  هاي الکترونیکی که معادل مقدار مشخصی پول می به این معنی که مشتریان پیام
  .دکنن دهند، همانند پول واقعی، از آن استفاده می که از طریق اینترنت انجام می

براي پول الکترونیک . باشد هایی از حافظه رایانه، که برابر با ارزش پول نقدي می بیت: پول الکترونیکی عبارت است از
  . شود و پول ناملموس بکار برده می 2ي اطالعات پول بر پایه: هاي دیگري نیز مانند نام

 هاي بانکی کارت  3-3-2

  کارت اعتباري  1- 3-3-2

توسط . شوند ها و خدمات فیزیکی و یا الکترونیکی و همچنین دریافت پول نقد استفاده می ي خرید کاالاین نوع کارت ها برا
این امر مستلزم آن است که ارتباطات الزم در زمینه کارت بین . توان در خارج از کشور نیز پول نقد دریافت کرد میها  این کارت

پرداز نیز جهت دریافت پول نقد قابل  هاي خود هاي اعتباري در دستگاه رتاکثر کا. هاي آنها وجود داشته باشد کشورها و بانک
  .استفاده می باشند

  3یهاي بده کارت  2- 3-3-2

شان برداشت  ي مشتریان توسط کارت بطور مستقیم از حساب جاري در این نوع کارت، بر خالف کارت اعتباري هزینه
ر میزان اعتبار کارت بدهی  ب. این نوع کارت نوعی پیش پرداخت است توان بیان کرد که ماهیت به مفهوم دیگر می. شود می

 ي کارت بدهی  دو شرکت مهم ارائه کننده. شود تعیین می) حساب دیداري یا حسابی مشابه(ي کارت اساس حساب بانکی دارنده
Master Card   وVisa باشند می.  

  4کارت هوشمند  3- 3-3-2

هاي بدهی یا اعتباري است که داراي حافظه بوده و دو نوع مهم آن کیف پول  ز کارتاي ا هاي هوشمند، نوع پیشرفته کارت
دار، کارت  هاي کارت تراشه هاي هوشمند عبارت کلی است که گاهی با نام در واقع کارت. باشد الکترونیکی و چک الکترونیکی می

میالدي  1994هاي هوشمند از سال  ع از کارتاستفاده وسی. شوند دار و کارت با مدارهاي مجتمع معرفی و عرضه می حافظه

                                                
1 - Digital cash, Electronic cash, Electronic Currency, E-Money 
2 - Information Base Money 
3 - Debit Card 
4 - Smart card 



8 
  

هاي پرداخت تجاري آینده در  به عنوان پایه و اساس سیستم 1المللی نظیر ویزا، مستر کارد و یوروپی توسط موسسات معتبر بین
  .سطح جهانی شناخته شد

 )ATM(2ماشین خودپرداز  3-3-3

توانند اقدام به  ها از طریق آنها می یکی هستند که مشتریان بانکهاي الکترون ها یا پایانه هاي خودپرداز، پردازنده دستگاه
هر مشتري با یک . هاي بانکی و به حساب گذاشتن چک یا وجه نقد اقدام نمایند برداشت وجه از حساب، درخواست صورتحساب

 ).1388دژپسند، (تواند از این دستگاه استفاده نماید و یک رمز اختصاصی می ATMکارت 

ي  ي یک شهر و یا یک کشور، به رایانه باشد که تمامی آنها در محدوده می ATMک بانک، شامل تعدادي ی ATMشبکه 
 ).1384فرد،  الهیاري(پذیرد درنگ انجام می هاي انجام شده به صورت بی گردد؛ و در اکثر مواقع، تراکنش مرکزي وصل می

   )(3EFTPOSانتقال منابع از نقطه فروش  دستگاه  3-3-4

بدین معنی که یک مشتري در هر نقطه و . عمل انتقال الکترونیکی وجوه را در نقطه فروش انجام می دهد POSسیستم 
در . به فروشنده منتقل نمایدي مالی  تواند وجه را از حساب خود در یک بانک یا موسسه خرد می مکانی که کاال یا خدمتی را می

  ).1388دژپسند، (پذیرد بکه، مجوز الزم را جهت انجام معامله میسیستمی است که بطور پیوسته از مرکز ش POSواقع  

 Pinpad)(هاي شعب پایانه  3-3-5

هاي شخصی قابلیت  باشد، با این تفاوت که این دستگاه مستقل از رایانه می EFTPOS، مانند دستگاه Pinpadدستگاه 
این دستگاه از . گیرند داري الکترونیک مورد استفاده قرار می کهاي جانبی رایانه، در بان استفاده ندارد؛ و به عنوان یکی از دستگاه

امکان خواندن اطالعات را از ) GUI(5شود و با توجه به رابط گرافیکی هاي شخصی متصل می به رایانه 4ها طریق یکی از درگاه
: هاي در مقایسه با دستگاهاین دستگاه . باشد روي کارت و انجام عملیات دریافت و پرداخت بر روي حساب کارت را درار می

ATM  وEFTPOS1384الهیاري، (، ارزانتر است.(  
هاي  براي بانک 1388تا  1383هاي فروش و شعب از سال  هاي خودپرداز و پایانه دستگاهروند صدور ) 2(و ) 1(در نمودار 

، دهند روند بکارگیري این ابزار می طور که نمودارها نشان همان .نشان داده شده است -بر اساس آمار بانک مرکزي–کشور ایران 
  . کامال صعودي بوده است ها طی این سال

                                                
1 - EUROPAY 
2 - Automated Teller Machine 
3 - Electronic funds transfer point of sale 
4 - Port 
5 - Graphical User Inter Face 
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 روند صدور دستگاه پایانه فروش): 2(نمودار                         هاي خودپرداز و پایانه شعب  روند صدور دستگاه): 1(نمودار       

 داري الکترونیکی بانکداري سنتی با  مقایسه بانک  3-4

ي خدمات  هاي بانکی مورد توجه است و هم رشد درآمد بانک از طریق ارائه داري الکترونیکی هم کاهش هزینه در بانک
در این جدول فهرستی از . گیریم کمک می) 2(داري سنتی و الکترونیکی از جدول  ي بانک براي بررسی دو شیوه .متنوع
  . داري الکترونیکی آورده شده است بانکداري سنتی و  هاي بانک ویژگی

  داري سنتی و الکترونیک مقایسه بانک): 2(جدول 

 سنتیداري  بانک  داري الکترونیکی بانک

 دستور انتقال الکترونیکی -

 فضاي مجازي -

 تر ارائه خدمات متنوع و گسترده -

 )روزه 7ساعته و  24دسترسی ( بدون محدودیت زمانی -

 کاهش خطاهاي انسانی -

 ي الکترونیکی طالعات به شیوهپردازش ا -

 کسب درآمد از طریق کارمزد -

 )مجهز به امکانات الکترونیکی ( هاي چند منظوره بانک -

 )کم شدن آلودگی( تبدیل پول نقد به پول الکترونیکی -

 دستور انتقال کاغذي -

 فضاي فیزیکی -

 ارائه خدمات محدود -

 محدودیت ساعات اداري -

 هاي انسانی باال بودن خطا -

 وي فراوان جهت پردازش اطالعاتنیاز به نیر -

 کسب درآمد از طریق حاشیه سود -

 متکی بر شعب بانکی -

 وجود آلودگی در تحویل فیزیکی پول نقد -

داري الکترونیکی براي نظام  هاي بانک ، ارائه خدمات به مشتریان و ایجاد بازار هدف مزیتکاهش هزینه پردازش معامالت
چنین کاهش زمان براي  هاي آن، هم هاي مبادله و تنوع در شیوه دیگر کم شدن هزینه از طرف. باشد داري الکترونیکی می بانک

ي چاپ  تسهیل معامالت، افزایش شفافیت، کم شدن هزینه. داري براي مردم است مراجعه به بانک منافع این شیوه از بانک
الکترونیک را داري  کت به سمت بانکاسکناس و کاهش سرایت امراض مختلف به وسیله اسکناس از دیگر مزایایی است که حر

  .امري ضروري می سازد
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  داري الکترونیک در ایران تاریخچه بانک  3-5

 از یک سو، -بخصوص کشورهاي پیشرفته و صنعتی -جریان توسعه و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح جهان
هاي  هجري شمسی، فعالیت 1370و  1360هاي  در دهه و ارتباط تجاري کشورها و ملل با یکدیگر، از سوي دیگر موجب شد تا

کردن عملیات  یدر این راستا، اتوماسیون. هاي ایران صورت گیرد اي در بانک هاي رایانه اي جهت استفاده از سیستم گسترده
ها، و  رکتهاي شخصی توسط اقشار مختلف مردم و ش بانکی با گسترش تدریجی دسترسی به اینترنت و در اختیار داشتن رایانه

هاي خود و  هاي تجاري و تخصصی کشور به همراه بهبود روش از این رو، بانک. افزایش سطح آگاهی و دانش مردم، شدت گرفت
ي شصت  در اواخر دهه. ریزي آتی خود در نظر گرفتند داري الکترونیک را نیز جز برنامه داري نوین، بانک حرکت به سمت بانک

هاي خود را  هاي شخصی و احساس نیاز به مکانیزه کردن عملیات بانکی در این زمینه، فعالیت رایانههاي ایران با توجه به  بانک
هایی را به اتمام رساند و یا درگیر انجام  ها، یا پروژه ادارات انفورماتیک در اکثر بانک 1371و  1370هاي  طی سال. آغاز نمودند

این طرح عمدتا در جهت مکانیزه کردن وضعیت موجود، و یا توجه به  .هاي متنوع مکانیزاسیون در سطح بانک بودند پروژه
گیر اتوماسیون در هیچ یک از  افزاري و طرح همه امکانات فنی قابل دسترسی در آن زمان، شکل گرفته بودند و سیستم جامع نرم

  .ها راهی پیدا نکرد بانک

المللی سوئیفت در سال  هاي بین عضویت ایران در شبکه توان داري الکترونیکی را می ي بانک اولین اقدام جدي در زمینه
ساز ارائه خدمات  به عنوان زیر بنا و زمینه 1372از سوي دیگر، تصویب طرح جامع اتوماسیون بانکی در سال . دانست 1371

ده در این زمینه هاي انجام ش از دیگر اقدام. آید داري اللکترونیکی در ایران به شمار می نوین بانکی و حرکت به سوي بانک
ها به  اندازي و راهبري سوئیچ ملی براي اتصال به شبکه پرداخت بانک به منظور راه 1381توان ایجاد شبکه مرکزي در سال  می

  .یکدیگر و ایجاد زمینه الزم براي انجام مبادالت بین بانکی الکترونیکی اشاره کرد

  داري الکترونیک در ایران هاي اجرایی بانک تنگنا  3-6

داري الکترونیک با  هایی است که در صورت فقدان این بسترها، بانک داري الکترونیک مستلزم بستر ارائه خدمات بانک
هایی  رغم تمام مزیت علی. هاي فنی، اقتصادي، فرهنگی  و آموزشی باشد ه تواند در حوز این بسترها می. شکست روبرو می شود
داري به کندي  د در ایران سرعت بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در بانکداري نوین وجود دار که در بکارگیري بانک

  .داري الکترونیکی همگام با سطح جهانی به شرح زیر است برخی عوامل بازدارنده براي حرکت به سمت بانک. رود پیش می

 تنگناهاي فناوري  3-6-1

. کاهد ي را شتاب دهد؛ فقدان آن نیز از سرعت این روند میتواند جریان رشد تکنولوژ همان طور که ارتقا سطح فناوري می
هاي اخیر رشد قابل توجهی را در بکارگیري فناوري داشته است، ولی در حال حاضر،  داري ایران طی سال صنعت بانک

  باشد میهاي زیر مورد بررسی  حوزهبه طور کلی، تنگناهاي فناوري ایران در . باشد پاسخگوي سطح انتظارات مشتریان نمی

  پذیري افزار امن، در محیط اینترنت و ریسک ناشی از نفوذ افزار و سخت محدودیت در بکارگیري نرم .1

عدم نفوذ اینترنت در ایران، به خصوص در مناطق روستایی و سرعت کم در دانلود کردن اطالعات، موجب نارضایتی و  .2
 داري اینترنتی شده است عدم پذیرش بانک

 اتی پرسرعتعدم گسترش خطوط مخابر .3
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  پایین بودن درآمد سرانه  3-6-2

پایین بودن سطح درآمد سرانه  -داري اینترنتی به خصوص بانک -داري نوین یکی دیگر از عوامل موثر در عدم پذیرش بانک
، خرید رایانه: ها توسط مشتري است؛ مانند داري اینترنتی نیازمند متقبل شدن بعضی از هزینه باشد؛ زیرا بانک جمعیت می

از این رو، در صورت پایین بودن سطح درآمد . پرداخت شارژ بابت استفاده از خطوط مخابراتی و هزینه اتصال به اینترنت
ي گسترش  ه مشکالت عمدعالوه بر موارد فوق برخی دیگر از . یابد داري اینترنتی کاهش می انکمشتري، تمایل به پذیرش ب

  :ازعباردتند داري الکترونیک در ایران  بانک
 داري الکترونیکی کمبود نیروي انسانی متخصص و کارا در زمینه بانک -

 داري الکترونیکی نقصان مقررات حقوقی و قانونی براي گسترش بانک -

 ها و موسسات دولتی و خصوصی هاي اطالعاتی و ارتباطی سازمان سنتی بودن سیستم -

 ها غیر رقابتی بودن بانک -

 موانع امنیتی -

داري الکترونیک محسوب می شود؛ ولی  ساختارهاي فنی، مخابراتی و حقوقی، شرط الزم موفقیت بانکبه طور قطع، ایجاد زیر
داري الکترونیک، افزایش رفاه مشتریان و متعاقبا افزایش سود ناشی از  به عبارت دیگر، هدف از اجراي بانک. شرط کافی نیست

عات و ارتباطات، متناسب با سطح دانش و آگاهی مشتریان حال اگر تحوالت فناوري اطال. وري و همچنین کارایی است بهره
از این رو، دولت همزمان با ایجاد بسترهاي . داري با شکست روبرو خواهد شد بانک نباشد به طور قطع، بکارگیري فناوري در

خدمات نوین  فنی، مخابراتی و حقوقی، باید از طریق ارتقا سطح دانش و آگاهی، مردم را نسبت به استقبال و بکارگیري
   .داري ترغیب نماید بانک

  مبانی نظري   -4

  پیشینه نظري  4-1

تــر عبــارت  نظریـه قــدیمی . انــد در ادبیـات عملکــرد بانــک، دو نظریـه  بیشــتر از چهــل سـال در رقابــت بــا همـدیگر بــوده    
ــر   .تنیــز شــناخته شــده اســ) SP(عملکــرد -صــورت ســاختار کــه بــه 1)SCP(عملکــرد -رفتــار-ســاختار اســت از نظریــه ب

اي کــه ســطح  ســود یــک بنگــاه بــه شــکل بانــک بــه ســاختار و ســطح رقابــت بــازار وابســته اســت، بــه گونــه ) SCP(اســاس 
ایـن اسـت کـه    ) SCP(پیـام اصـلی نظریـه   . آورد تر از رقابت در بازار، سـود بـاالتري را بـراي یـک بنگـاه بـه ارمغـان مـی         پایین

  ).Gilbert, 1984(گردد می نسبت تمرکز باالتر منجر به قابلیت سودآوري بیشتري
ــاالتري مــی  ــه ایــن فرضــیه کــه تمرکــز منجــر بــه کــارایی ب بــه چــالش کشــیده  EH(2(ي کــارایی وســیله نظریــه شــود ب

دهـی ارتبـاطی وجـود نـدارد بلکـه بـین سـهم بـازار و بانـک اسـت            شود، بر اساس این نظریـه بـین تمرکـز در بـازار و سـود      می
ایـن کــارایی  . ســهم بیشـتر بـه دلیـل کــارآتر عمـل کـردن آن بنگـاه بــوده اسـت        کـه ایـن ارتبـاط وجــود دارد، چـرا کـه ایـن      

                                                
1 -Structure-Conduct-Performance 
2 - Efficiency Hypothesis 
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باشـد کـه سـبب شـده ایـن      ... هـاي نـوین و    هـاي مـدیریتی بهتـر، تکنولـوژي و فنـاوري      ممکن است به دلیل بکـارگیري روش 
 .)Smirlock, 1985(هاي کمتري عمل نمایند و سهم بیشتري از بازار را بدست آورند ها با هزینه بنگاه

 بر .اند کرده مطرح بنگاه نئوکالسیک ي نظریه اساس را بر عملکرد- رفتار- ساختار رویکرد (1959) 2بین و (1939) 1مسون

 آن مبین بود، حاکم صنعتی سازمان بر 80 ي دهه اوایل تا که عملکرد -رفتار -ساختار ، رویکرد)2004( 3اسلد ي نظریه اساس

یکدیگر  روي صنعت آن در ها بنگاه که طریقی(بازار  رفتار) یک صنعت در ها بنگاه ي اندازه توزیع و تعداد(بازار  ساختار که است
  ).1387ابونوري و غالمی، (کند می تعیین را )بنگاه سودآوري مانند(عملکرد  رفتار، کند و می تعیین را )گذارند می اثر

 تفکیک توان می عملکردي و متغیرهاي رفتاري رهايمتغی ساختاري، متغیرهاي دسته سه به را بازار هر به مربوط متغیرهاي
 تطبیق جهت ها بنگاه رفتاري الگوي به نیز رفتاري متغیرهاي. دارند بازار اشاره اجزاي ارتباط نحوه به ساختاري متغیرهاي .نمود

  .کنند می گیري اندازهرا  بازار کل و بنگاه کوشش و کار حاصل و نتیجه عملکردي، متغیرهاي و شوند می بازار مربوط شرایط با

 ساختار. است آن ساختار نیازمند شناخت بازار تحلیل و تجزیه و دارد نام بازار کنند می فعالیت آن در ها بنگاه که محیطی
 متأثر و بنگاه هر انحصار میزان ي دهنده نشان بازار قدرت .است هم مرتبط به و هماهنگ اجزاي از متشکل نظامی مثابه به بازار

 کلی بطور. تولیدي است کاالهاي نوع و محصول قیمت، زمینه در بنگاه کنترل حدود و بازار ساختار اجزاي متشکله ردکارک از
  ).1382بخشی،(باشد می اقتصاد یک در ها بنگاه سهام توزیع نحوه و تعداد بر مبتنی بازار ساختار

  :ي زیر را نوشت توان رابطه می SCPبر اساس نظریه 
  عملکرد=  f )ساختار ;رفتار (

. باشد ساختار به معناي شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزاي مختلف یک کل می: ازارساختار ب) الف
گذاري و رقابت در  توان ماهیت قیمت ها می هاي سازمانی بازار است که با شناسایی آن ساختار بازار در واقع، آن دسته از ویژگی

  .بازار را مشخص کرد
. گیرند ها براي هماهنگی خود با شرایط بازار به کار می ها، الگویی است که بنگاه رفتار بنگاه: ها در بازار رفتار بنگاه) ب

  :ها در بازار عبارت است از هاي مختلف رفتار بنگاه جنبه
  اهداف تعیین قیمت -
 تصمیم براي بهبود کیفیت و یا تغییر محصول -

 .هاي ارتقا فروش سیاست -

 بازار عملکرد) ج

عملکرد اقتصادي داراي . شود هاي اقتصادي ناشی می عملکرد اقتصادي عبارت است از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت
برداري توجه  آوري، کارایی و بهره هایی نظیر سود ها به جنبه دانان در بررسی عملکرد بنگاه ابعاد متنوعی است ولی اقتصاد

  ).1387زبیدي، گودرزي و(دهند بیشتري نشان می
  اند که عبارتند از ، براي توضیح سودآوري بانک، فاکتورهاي متعددي را پیشنهاد کردهSCPي  در ادبیات نظریه

                                                
1 -Mason 
2 -Bain 
3 -Slade 
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هاي  هاي بزرگتر سود بیشتري به دست آورند چرا که بانک کند تا بانک یک حجم بازار کوچکتر کمک می: 1اندازه بازار -
  ).Evanoff & Fortier,1988(بر سایر بانکها چیره گردند توانند در چنین وضعیتی بزرگ به راحتی می

هاي بزرگتر  اگر مانعی براي ورود به بازار وجود دارد، پس هر رشدي در کل بازار به نفع بانک: 2رشد در اندازه بازار -
 ).همان(سازد خواهد بود و قابلیت سودآوري بیشتري براي آنها را فراهم می

 ١٩٨٢Rhoades(دهند ها را افزایش می شان درآمدزا هستند و سود بانک ي  ي بهره طهواس ها به وام: 3ریسک اعتباري -
and Rutz,.( 

دارائی نشان دهنده پایین بودن نسبی ریسک اهرم مالی است، که منجر -سطح باالي نسبت سرمایه: 4ریسک سرمایه -
 ).Molyneux, 1993(. به سطح پایین سود می گردد

 ).Naceur & Goaied, 2001(وري باالتر، انتظار سود بیشتري دارند بهره همراه ها به بانک: 5وري بهره -

... هاي خودپرداز، اینترنت و  گیري از تجهیزات و فناوري نوین براي مثال دستگاه با بهره: فناوري اطالعات و ارتباطات  -
  ).Holden & Bannany, 2004(هاي بانک کاسته خواهد شد و سود بانک افزایش خواهد یافت هزینه

   پیشینه تجربی  4-2

  مطالعات خارج از کشور  1- 4-2

بررسی تجربی در : پرداز بر روي کارائی هزینه هاي خود تاثیر کثرت دستگاه"اي با عنوان  در مقاله) 2009(و همکاران 6چین
اند که بکارگیري  اند و بیان کرده ها در تایوان مورد مطالعه قرار داده پرداز را بر کارائی هزینه بانک هاي خود اثر دستگاه "تایوان

اند به سطح عملکرد  ها توانسته ، بانک ها را کاهش دهد و از طریق کاهش هزینه پرداز توانسته است هزینه هاي خود دستگاه
هاي عملیاتی از طریق حذف عملیات  هاي خودپرداز باعث کاستن هزینه چین معتقد است بکارگیري دستگاه. باالتري دست یابند

  .شود ی میدست
بررسی کرده است و  2003-1992ي  هاي ایالت متحده در طی دوره اثر فناوري اطالعات را بر روي بانک )2005( 7کوزاك

نتایج مطالعه او . ها وجود دارد نتایج کار او نشان می دهد که همبستگی مثبتی بین بکارگیري فناوري اطالعات و بازدهی دارایی
ي خدمات بیشتري را براي مشتریان  هاي ایالت متحده توانسته است دامنه  فناوري نوین در بانکدهد که استفاده از  نشان می

ي این مطالعه بر تاثیر مثبت فناوري اطالعات بر روي سودآوري  ها درآمدزا باشند در نهایت یافته فراهم آورد و براي بانک
  .هاي ایالت متحده تاکید دارد بانک

هاي فناوري اطالعات و دیگر عوامل سودآوري  گذاري در سیستم سرمایه"اي با عنوان  در مقاله  )2004( 8هولدن و البنّانی
. اند پرداخته 1996-1976ي  هاي انگلستان در دوره به بررسی اثر فناوري اطالعات بر روي سودآوري بانک "بانک در انگلستان

                                                
1 - Market Size 
2 - Growth in Market Size 
3 - Loans Risk 
4 - Capital Risk 
5 - Productivity 
6 - Chin 
7 -Kozak 
8 -Holden & El-Bannany 
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با ) هاي خودپرداز به عنوان فاکتور اصلی دستگاه(دهد که بکارگیري فناوري اطالعات  نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می
  .ها داشته است ها، تاثیر مثبتی بر سودآوري بانک هاي نیروي کار و تراکنش کاهش هزینه

با استفاده   2000-1979ي  ي باربادوس در طی دوره هاي جزیره بانکبا مطالعه بر روي  )2001(3و کوپین 2، کرایگول1مور
اند آنها به این  کرده وري بانکهاي باربادوس بررسی تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات را بر روي بهره 4داگالس -از تابع تولید کاب

ي آنها و صرف زمان الزم براي آشنایی  لیل هزینههاي خودپرداز در ابتدا به د ها به دستگاه اند که مجهز کردن بانک نتیجه رسیده
وري آنچنان تغییري در ارتباط با بکارگیري این فناوري نداشته است اما با گذر  مشتریان با این وسیله، در سالهاي اولیه بهره

هاي باربادوس  کدرصدي بر روي بان 17الی  3هاي خودپرداز، ساالنه تاثیر مثبت  زمان و معرفی آن در سالهاي بعد، دستگاه
  .اند داشته

دارد که خدمات بانکداري الکترونیک  بیان می 2004-1999ي  هاي اردن در طی دوره با مطالعه بر روي بانک) 2006(5صیام
صورتی که در بلندمدت این خدمات  ي بلند مدت است به گذاري براي دوره سازي و سرمایه هاي بستر در کوتاه مدت نوعی هزینه

  .مدت اثر منفی وجود داشته است هاي اردن بوده است ولی در کوتاه داري بر روي سودآوري بانک ثبت معنیداراي آثار م
انجام داده است بیان داشته است که  1996تا  1993هاي ژاپن از سال  اي که بر روي بانک در مطالعه)2003( 6تاکی مورا

ها افزایش دهد البته این تاثیر در  وري را در بانک ها بهره الگذاري بر روي فناوري اطالعات توانسته است طی این س سرمایه
  .گذاري در بخش سخت افزاري بوده است افزاري بیشتر از سرمایه بخش نرم

با مطالعه بر " با توجه به صنعت بانکداري اروپا:فناوري اطالعات و عملکرد اقتصادي"اي با عنوان  در مقاله )2003(7بکالی
گذاري بر روي فناوري اطالعات به  به این نتیجه رسیده است که سرمایه 2000- 1994ي  طی دوره بانک اروپایی 737روي 

گذاري به شکل خدمات اثري مثبت بر روي  ها و سرمایه شکل سخت افزاري و نرم افزاري تاثیر منفی بر روي سودآوري بانک
 .ناهمگن ایجاد کرده استها داشته است و در حالت کلی فناوري اطالعات اثري  سودآوري این بانک

  مطالعات داخلی  2- 4-2

به  1384-1379ي  با بررسی اثر بانکداري الکترونیک بر روي بانکهاي تجاري ایران در دوره) 1387(گودرزي و زبیدي 
  .اند آوري هر بانک دست یافته هاي خود پرداز و سود ي مثبتی بین افزایش تعداد دستگاه رابطه

بانک ملی (بهاي خدمات تمام شده بانکی در بانکداري سنتی و نوین"اي با عنوان  در مقاله) 1384(فرد  بیدآباد و الهیاري
اند که متوسظ بهاي تمام شده خدمات بانکی در بانک ملی ایران با توجه به حجم اسناد مربوط به  به این نتیجه رسیده ")ایران

اند  آنها بیان داشته. باشد ر هزینه تمام شده در بانکداري اینترنتی میهر خدمت در بانکداري سنتی و نیمه مکانیزه تقریبا دو براب
داري اینترنتی بیانگر این حقیقت است که بهاي خدمات تمام  داري سنتی و نیمه مکانیزه با بانک که مقایسه دو سیستم بانک

صد برابر هزینه تمام شده هر تراکنش داري سنتی و نیمه مکانیزه با توجه به حالت هاي فوق بیش از  شده هر تراکنش در بانک
  . باشد داري اینترنتی می در بانک

                                                
1 -Moore 
2 -Craigwell 
3 -Coppin 
4 - Cobb-Douglas production function 
5 -Siam 
6- Takemura 
7- Beccalli 



15 
  

    تحقیق شناسی روش  -5

 مدل تحقیق  5-2

هــاي منتخــب  بــر روي ســودآوري بانــک )ICT(تــاثیر فنــاوري اطالعــات و ارتباطــاتهــدف اصــلی ایــن تحقیــق بررســی 
ري و مطالعـات تجربـی صـورت گرفتـه در مـورد      بـر اسـاس مبـانی نظـ    بـراي دسـتیابی بـه ایـن هـدف مـذکور،       . باشد می ایران

 :موضوع تحقیق، شکل کلی مدل بکار رفته به شکل زیر است

ROAit = α0 + α1 CRxt + α2 BSIZEit +α3 MSHAREit+ α۴ ICTit+ ui                              (1)  

بیانگر مقاطع که عبارتند از  i، و 1388- 1381هاي تابلویی نامتوازن بین سالهاي  ي زمانی براي داده بیانگر دوره tکه در آن 
اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، ملت و  هاي بانک

 .شد هدخوا استفاده پانلی اقتصاد سنجی روش از تحقیق هاي فرضیه آزمون و مدل برآورد براي تحقیق این در .بانک ملی
  .دباش می Stata11 تحقیق این در استفاده مورد  افزار نرم

  ها معرفی متغیر  5-3

  متغیر وابسته  5-3-1

 1ها بازدهی دارایی    5-3-1-1

 ROAit    )ها بازدهی دارایی( )  = tدر سال   iسود خالص بانک )/ (  tدر سال  iکل دارایی هاي بانک ( 

آمده از هر واحد پولی دارایی است  و از سوي دیگر، نشان دهنده توانایی  ي سود بدست نشان دهنده ROAنسبت 
 .اي و مالی بانک در خلق سود است مدیریت در استفاده مطلوب از منابع واقعی سرمایه

  متغیرهاي توضیحی  5-3-2

 در بازار 2نسبت تمرکز  5-3-2-1

تعداد کمی از تولیدکنندگان پیشرو و یا بزرگ که در آن تمرکز بازار وضعیتی است که در آن یک صنعت یا بازار به وسیله 
هاي موجود است، بنابراین  تمرکز بازار بیانگر تعداد بنگاه و توزیع سهم بازار در میان بنگاه .شود صنعت فعال هستند، کنترل می

...) ده، دارایی و فروش، ارزش افزو مثالً(براي پرداختن به تمرکز بازار باید ابتدا محدوده بازار یا صنعت و سپس متغیر مورد توجه 
) C(اندازه نابرابري توزیع مثالً تولید یا اشتغال در میان بنگاهها باشد، تمرکز  iتعداد بنگاههاي صنعت و  nاگر  .را مشخص نمود

  :توان به صورت تابع زیر نوشت را می
C=F(n,i) 

                                                
1 - Return of Asset 
2- Concentration Ratio 



16 
  

0
dn
dc  0و

di
dc بازار  تمرکزت با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، عبارت دیگر با افزایش تعداد بنگاه در یک صنعبه . است

  ).1385دفتر مطالعات اقتصادي، (یابد یابد و با افزایش نابرابري در سهم بازار بنگاهها، تمرکز نیز افزایش می کاهش می

 Cr شاخص نسبت تمرکز بنگاههاي برتر                      :                                             



x

i
itxt SCR

1
 

  x :میزان تعداد بنگاهها براي اندازه گیري نسبت تمرکز ،x  ًمورد مطالعه  بنگاه اول هر صنعت 8یا  4اختیاري بوده و معموال
  .گیرد قرار می

t از کل بازار در سال   i  نسبت سهم بنگاه: Sit 

  .)1382بخشی، (ها سپرده کل به بانک سپرده نسبت: ر است باسهم هر بنگاه براب
این شاخص سهم بازار یا صنعت که متعلق به . گیري تمرکز است ترین شاخص اندازه معیار نسبت تمرکز متداولترین و ساده

مورد استفاده  این روش به دلیل نیازهاي اطالعاتی محدود، بیشتر. دهد بنگاههاي بزرگ و پیشرو در صنعت است را نشان می
  .شود گیرد و در مطالعات تجربی از این شاخص استفاده می قرار می

در مدل تحقیق مثبت باشد چرا که بر اساس این نظریه  )CR(، انتظار داریم که ضریب نسبت تمرکز)SCP(بر اساس نظریه
  .شددر مدل تحقیق مثبت خواهد  α1ود و هاي آن بازار خواهد ب تر در بازار به معناي سود بیشتر براي بنگاه سطح رقابت پایین

  1اندازه بانک  5-3-2-2

: BSIZEit  هاي بانک اندازه بانک برابر است با کل داراییi   در سالt . هاي آن  دارایی ي هر بانک، کل گیري اندازه براي اندازه
ایش دهد و از جهتی دیگر سود را کاهش تواند از یک جهت سود بانک را افز ها می افزایش دارایی. بانک در نظر گرفته شده است

تري عمل نماید و سود خود را افزایش  تواند در مقیاس اقتصادي بهینه ها یک بانک می به این شکل که با افزایش دارایی. دهد
لذا . هاي خود، به سود کمتري دست یابد گذاري دهد و یا اینکه تنوع محصوالت خود را بیشتر کرده  و با پراکنده کردن سرمایه

 .ممکن است مثبت و یا منفی گردد) 1(ضریب اندازه بانک در مدل 

   2سهم بازار بانک  5-3-2-3

MSHARE: سهم بازار  .هاي منتخب هاي بانک هاي بانک به کل سپرده سهم بازاري هر بانک که برابر است با نسبت سپرده
دهی  بین تمرکز در بازار و سود، EH3اساس نظریه  ي بیشتر خواهد بود در چنین شرایطی بر بیشتر به معناي نسبت سپرده

ارتباطی وجود ندارد بلکه بین سهم بازار و بانک است که این ارتباط وجود دارد، چرا که این سهم بیشتر به دلیل کارآتر عمل 
اي نوین و ه اورياي مدیریتی بهتر، تکنولوژي و فنه این کارایی ممکن است به دلیل بکارگیري روش. کردن آن بنگاه بوده است

در واقع انتظار بر . هاي کمتري عمل نمایند و سهم بیشتري از بازار را بدست آورند ها با هزینه باشد که سبب شده این بنگاه... 
آن است که اگر تمرکز در بازار سوددهی در بازار را افزایش دهد آنگاه این فضاي انحصاري توانسته است سود را براي تمام 

ایش دهد و سهم بازاري بیشتر یک بانک تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت ولی اگر تاثیر سهم بازار بر روي سودآوري افزها  بانک

                                                
1 - Bank Size 
2 - Market Share 
3 - efficiency hypothesis 
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. چنانی نخواهد داشت و افزایش سهم بازار سود بانک را افزایش دهد موثرتر و قابل توجه تر باشد آنگاه تمرکز در بازار نقش آن
سهم بیشتر از بازار سودآوري را افزایش دهد و یا اینکه با وجود سهم بیشتر از بازار  البته ممکن است هم تمرکز در بازار و هم

  . سود کاهش یابد

  متغیر فناوري اطالعات و ارتباطات  5-3-2-4

  توان براي فناوري اطالعات و ارتباطات موارد زیر را در نظر گرفت می 

 1دستگاه خودپرداز   1- 4-3-2-4

ATMit:: خودپرداز براي بانک هاي  تعداد دستگاهi  در سالt 

  ي شعب و فروش  هاي پایانه مجموع دستگاه  2- 4-3-2-4

PIP: 2انتقال منابع از نقطه فروش هاي تعداد دستگاه EFTPOS)  (هاي شعب و پایانه )Pinpad(  

  ها یافته وتحلیل تجزیه و مدل برآورد  -6

 به مذکور، روش از گیري بهره با فصل این در که باشد می پانلی ايه داده روش مطالعه، این در استفاده مورد اقتصادسنجی روش
 اختصاص 1388 تا 1383 دوره طی ایران منتخب هاي بانک سودآوري روي بر) ICT(ارتباطات و اطالعات فناوري تاثیر بررسی

 مناسب روش و گرفته تصور کالسیک پانل روش از پانلی هاي داده در تخمین روش انتخاب براي الزم هاي آزمون. است یافته
  .است گردیده انتخاب تصادفی اثرات با و ثابت اثرات با روش دو بین از تخمین

  کالسیک پانل روش براي تخمین مناسب روش انتخاب و گروه اثرات بودن دار معنی آزمون  6-2

دار  به این آزمون، آزمون معنی .هاي پانلی براي برآورد مدل آزمون شده است در این قسمت ابتدا لزوم استفاده از روش داده
 . شود هاي پانلی براي برآورد مدل استفاده می شود که در صورت رد فرضیه صفر از روش داده بودن اثرات گروه گفته می

  ه شکل زیر استنهایی انتخاب شده بمدل 
LROAit = α0 + α1 LCRxt + α2 LBIZE(-1)it +α3 LMSHAREit + α4 ATM(-1)it+ α5 LROA(-1)it+ uit            
                                                                                                                                    (2) 

ها با یک وقفه  اندازه بانک و بازدهی دارایی  باشد، همچنین متغیر قبل از متغیرها به معناي لگاریتم آنها می ،در مدل Lوجود 
هاي خودپرداز به عنوان متغیر فناوري اطالعات و ارتباطات  تعداد دستگاه. اند ظاهر شده )2( به عنوان متغیر توضیحی در مدل

هاي فروش و شعب نیز براي سنجش حساسیت مدل نسبت به فناوري اطالعات  استفاده شده است که در مراحل بعدي از پایانه
  .هد شدو ارتباطات استفاده خوا

                                                
١ - Automated Teller Machine 
2 - Electronic funds transfer point of sale 
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  دار بودن اثرات گروه معنی  آزمون  2-1- 6
هاي منتخب  قبل از ورود به بحث بررسی و تفسیر نتایج و قضاوت در مورد رابطه سودآوري و فناوري اطالعات در بانک

ه آزمون هاي مورد بررسی همگن هستند یا خیر؟ در این آزمون که به وسیله آمار کشور، الزم است ابتدا آزمون شود که آیا بانک
F هاي مورد بررسی بوده و از این رو رد فرضیه صفر به معنی استفاده از روش  گیرد فرضیه صفر، همگن بودن بانک صورت می

نتایج این آزمون . باشد می 1گر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده هاي پانلی و عدم رد فرضیه صفر بیان داده
، بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم Fدار بودن اثرات گروه با استفاده از آماره آزمون  نتایج آزمون معنی .ارائه شده است) 3(در جدول 

  .باشد هاي پانلی می استفاده از روش داده

 )2(براي مدل  Fنتایج آزمون ): 3(جدول

 ي به کار گرفته شده آماره مقدار آماره آزمون )Prob(ارزش احتمال

Prob > F = 0/000 F(12, 44) =     5/72   ي  آمارهF 

 محاسبات تحقیق: منبع

 )اثرات ثابت یا اثرات تصادفی(آزمون انتخاب روش مناسب تخمین پانل کالسیک   6-2-2

  2آزمون هاسمن  6-2-2-1

 4و روش با اثرات تصادفی 3در این مرحله باید از بین دو روش تخمین درپانل کالسیک که به دو صورت روش با اثرات ثابت
، از آماره آزمون )با اثرات ثابت و یا با اثرات تصادفی(هاي پانلی براي تعیین روش تخمین در داده. ست، یکی انتخاب شودا

نتایج این آزمون در . باشد بر اساس این آزمون، رد فرضیه صفر، بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت می. شود هاسمن استفاده می
  .ارائه شده است) 4(جدول 

 )2(نتایج آزمون هاسمن براي مدل ): 4(جدول

 ي به کار گرفته شده آماره مقدار آماره آزمون )Prob(ارزش احتمال

 Chi-squareي   آماره 126/00 0/0000

 محاسبات تحقیق: نبعم

 ثابت تاثرا با روش مدل برآورد براي که دهد می نشان و بوده صفر فرضیه رد انگریب هاسمن آزمون از آمده دست به نتایج
  .است شده برآورد ثابت اثرات با روش از استفاده با) 2( مدل ادامه، در لذا. باشد می تصادفی اثرات با روش از کاراتر

                                                
1-   Pooled Least Square 
2- Hausman 
3 -Fixed Effect 
4 - Random Effect 
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  1پاگان -آزمون بروش  6-2-2-2

ي صفر  فرضیه. کنیم براي اطمینان بیشتر در رابطه با بکارگیري روش با اثرات ثابت از آزمون بروش پاگان نیز استفاده می
  .ین آزمون نشان داده شده استنتایج ا )5(باشد، در جدول  وجود اثرات تصادفی می عدم  ین آزمون بیانگرا

 )2(پاگان براي مدل  -نتایج آزمون بروش): 5(جدول

 ي به کار گرفته شده آماره مقدار آماره آزمون )Prob(ارزش احتمال

 Chi-squareي   آماره 1/61 0/2040

 محاسبات تحقیق: منبع

ي  فرضیه نباط کرد کهتوان است می) 5(پاگان مطابق جدول  -ي آزمون کاي دو براي آزمون بروش با توجه به مقدار آماره
  .با اثرات ثابت تخمین بزنیم مدل راتوانیم  گردد و با اطمینان بیشتري می عدم وجود اثرات تصادفی تایید می صفر مبنی بر

  ثابت ثراتا با روش به قیتحق مدل برآورد  6-2-3

 در صورت پانل نامتوازن به 1388تا  1381ي  هاي منتخب طی دوره بانک براي ثابت اثرات با روش به) 2( مدل برآورد نتایج
 ،باشد زمانی این مطالعه براي هر کشور محدود میچون دوره ذکر این نکته هم الزم است که  .است شده داده نشان) 6( جدول

  .باشد یق امکان پذیر نمیمتغیرهاي تحق بررسی ایستایی

                                                
1 - The Breusch – Pagan test 

 نتایج تخمین مدل تحقیق به روش با اثرات ثابت): 6(جدول

  )Prob(ارزش احتمال tمقدار آماره آزمون  ضریب برآورد شده  متغیر
Lroa 1  ---  --- 

C  -29/752  -3/69  0/001  
Lcr  3/8375  3/87  0/000  

Lbsize(-1)  0/242420 1/53 0/132 
Lmshare  -0/695760 -2/77 0/008 
ATM(-1) 0/00055 2/43 0/019 
Lroa(-1)  0/23682 2/14 0/038 

 2R،0/58    2R 13،0/6124:  تعداد بانک   ،62: تعداد مشاهدات

 محاسبات تحقیق: منبع
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  حساسیت و استحکام نتایج  6-3

توان  ي اطالعات و ارتباطات از شاخص دیگري براي این فناوري مینسبت به فناور) 2(جهت بررسی حساسیت نتایج مدل 
 يرو بر) ICT(ارتباطات و اطالعات يفناور هاي فروش و شعب، همچنین براي استحکام نتایج تاثیر استفاده کرد، مثال پایانه

مت ضریب و سطح در صورتی که عال. زنیم ، مدل را با اضافه کردن متغییر ریسک تخمین میمنتخب يها بانک يسودآور
 .توانیم نتایج حاصل از تخمین مدل را با اطمینان تائید و بررسی نماییم داري متغییرهاي اصلی مدل تغییر نکند می معنی

  

  نتایج تخمین مدل با استفاده از متغیرهاي پایانه فروش، شعب و ریسک): 7(جدول

  مدل چهارم  مدل سوم  مدل دوم  مدل اول  متغیر

  احتمال  ضرایب  احتمال  ضرایب  احتمال  بایضر  احتمال  بضرای

Lroa 1  --- 1  --- 1  --- 1  --- 
C  -29/752  0/001  -30/08878  0/002  -30/9181  0/000  -22/4084  0/058  

Lcr  3/8375  0/000  3/43529  0/002  3/89646  0/000  3/81482  0/001  
Lbsize(-1)  0/24242 0/132 0/307195  0/086  0/26124  0/110  0/24426  0/171  
Lmshare  -0/6957 0/008 -0/80886 0/003  -0/74246  0/006  -0/73991  0/007  
ATM(-1)  0/00055 0/019  ---   ---  0/00056  0/018  0/00052  0/064  
Lroa(-1)  0/23682 0/038 0.287084  0.015  0/20376  0/090  0/19817  0/018  

PIP  ---   ---  0/00000265  0/163   ---   ---  0/00000054
1  

0/805  

Lrisk   ---   ---   ---   ---  -0/19937  0/382  -0/20351  0/379  
  62  62  62  62  تعداد مشاهدات

  محاسبات تحقیق: منبع
نسبت به فناوري اطالعات و ارتباطات نسبتا حساسیت کمی دارد، هر ) 2(توان گفت که مدل  ، می)7(بر اساس مدل دوم جدول 

در مدل سوم . دار نیست اما ضریب آن مثبت است مدل دوم معنیر د )PIP(هاي فروش و شعب مجموع پایانهچند که ضریب 
مانند، از لحاظ  مدل تحقیق تقریبا بدون تغییر باقی می هاي اصلی ، با وارد کردن لگاریتم متغیر ریسک، ضرایب متغیر)7(جدول

نیز همان ) 7(ولچهارم از جد مدل .توان از نتایج تخمین مدل تحقیق دفاع کرد باشند لذا می دار می عالمت ثابت هستند و معنی
و لگاریتم ریسک همزمان در ) به عنوان متغییر حساسیت(تخمین مدل اصلی است که متغیر مجموع پایانه شعب و فروش

دار و ثابت هستند،  لگاریتم  با وجود بکارگیري این دو متغیر معنی) 2(ضرایب اصلی مدل . تخمین مدل بکار گرفته شده است
 .دار نیستند هاي فروش و شعب داراي اثر مثبتی هستند هر چند از لحاظ آماري معنی نهریسک و تعداد پایا

با  .شد ارئه) 6(هاي نامتوازن تابلویی طبق جدول  براي داده 1381-1388 یزمان ي دوره یط 5 قیتحق مدل برآورد جینتا
تغیرها را در طی دوره زمانی مورد مطالعه و مدت بین م توان نتایج حاصل از رابطه کوتاه می) 7(و جدول ) 6(توجه به جدول 

  .نمونه مورد بررسی به صورت زیر بیان کرد
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هاي خودپرداز به عنوان شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات بر روي سودآوري  بیانگر اثر دستگاه ATM(-1)ضریب متغیر 
هاي خودپرداز، سودآوري  تعداد دستگاهدهد که به ازاي افزایش یک واحد در  نتایج نشان می. باشد هاي منتخب می بانک
، ما سعی کردیم )7(در مدل دوم جدول . یابد درصد افزایش می 00055/0در سال بعد،   طور متوسط هاي منتخب به بانک

هاي فروش  حساسیت مدل را نسبت به شاخص دیگري از فناوري اطالعات و ارتباطات نشان دهیم، طبق این مدل مجموع پایانه
ي ساالنه تاثیر خود را  هاي خودپرداز با یک وقفه دستگاه. باشد هاي منتخب می ي اثر مثبتی بر روي سودآوري بانکو شعب دارا

هاي  ها باشد ولی دستگاه هاي باالي این دستگاه دلیل هزینه گذارند و این ممکن است به هاي منتخب می بر روي سودآوري بانک
  .ي کمتري دارند دپرداز هزینههاي خو ستگاهپایانه فروش و شعب نسبت به د

هاي منتخب  لگاریتم نسبت تمرکز در بازار است، و ضریب آن بیانگر اثر تمرکز در بازار بر روي سودآوري بانک Lcrمتغیر 
سودآوري توان مشاهده کرد که به ازاي افزایش یک درصد تمرکز در بازار،  می) 6(دست آمده جدول  باشد، از نتایج به می

هاي منتخب  تاثیر مثبت تمرکز در بازار بر روي سودآوري بانک. یابد درصد افزایش می 83/3 طور متوسط تخب بههاي من بانک
یابد و این بر مبناي  ها افزایش می حاکی از آن است که با افزایش انحصار و به تبع کاهش رقابت در سیستم بانکداري، سود بانک

  .کامال قابل دفاع است  SCPي  نظریه
Lbsize(-1) باشد و حاکی از تاثیر مثبت این  مثبت می) 6(باشد که ضریب آن در جدول  ي بانک می دار اندازه متغیر وقفه
  .دار نیست باشد اما از لحاظ آماري معنی هاي منتخب می آوري بانک متغیر بر روي سود

Lmshare  ي  ي هر بانک به کل سپرده نسبت سپردهلگاریتم نسبت سهم بازار است که براي هر بانک عبارت است از
گیرد، این متغیر بایستی داراي تاثیر مثبت و  قرار می SCPي  که در مقابل نظریه EHي  هاي منتخب، بر اساس نظریه بانک

 SCPي  طور که قبال اشاره کردیم بر اساس نتایج تخمین مدل اصلی، نظریه ها باشد ولی همان آوري بانک معناداري بر روي سود
نمایان است که با افزایش ) 6(ي اصلی کامال تایید شد و از نتایج تخمین جدول  مبنی بر تاثیر تمرکز در بازار به عنوان یک مولفه

دهد با افزایش  یابد که نشان می درصد کاهش می 69/0هاي منتخب  طور متوسط سودآوري بانک یک درصد نسبت سهم بازار، به
ها منفی بوده است، همچنین  ها استفاده نشده است و بازدهی ناشی از آن فزایش نسبت سپردهصورت بهینه از ا سهم بازار به

  .ها ناشی از افزایش کارایی نبوده است افزایش سهم سپرده
هاي  باشد که داراي تاثیر مثبتی بر روي سودآوري بانک دار متغیر وابسته مدل تحقیق می متغیر وقفهlroa(-1) متغیر 
 .ها بوده است ي قبل آن هاي منتخب تابعی از بازدهی دارایی دوره دهد که بازدهی داریی بانک نشان می باشد و منتخب می

  گیري نتیجه  -7

، تاثیر مثبت فناوري اطالعات و ارتباطات بر روي سودآوري )2(دست آمده از برآورد مدل  در تحقیق حاضر بر اساس نتایج به
هاي خودپرداز با یک وقفه به عنوان متغیر اصلی فناوري اطالعات و ارتباطات  دستگاه تعداد. هاي منتخب کشور، تایید شد بانک

  .مدت است درصدي در کوتاه 0005/0ي بانکداري الکترونیک با افزایش یک واحد داراي تاثیر متوسط  در زمینه
توان اظهار  م، در مجموع میهاي فروش و شعب نیز شاهد تاثیر مثبتی به عنوان متغییر حساسیت بودی ي پایانه در زمینه

و بکارگیري این  است در کشور ما داري الکترونیک نماد بانک... امروزه پایانه فروش، پایانه شعب، دستگاه خودپرداز وداشت که 
  .تاثیر گذار باشد داري کشور ها و افزایش سودآوري در سیستم بانک ابزار توانسته است بر کاهش هزینه

تواند ناشی از  هاي کشور که خود می هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در سودآوري بانک یب متغیربه رغم پایین بودن ضرا
هاي ، با توجه به ارتباط مثبت دستگاههاي کشور باشد هاي سنتی وسیع بانک سهم کم این متغیرها در مقایسه با سایر فعالیت
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داري  هاي بانک ان اظهار داشت که بکارگیري ابزار و روشتو ها می هاي فروش و شعب بر سودآوري بانک خودپرداز، پایانه
همراه داشته، بنابراین، توسعه بکارگیري  ها را به ها، افزایش سودآوري بانک الکترونیک با وجود تمامی مشکالت و محدودیت

  .داري الکترونیکی امري ضروري است فناوري اطالعات و ارتباطات و گسترش بانک
داري کشور داراي تمرکز باالیی است و این به معناي وجود فضاي انحصاري و  است که فضاي بانکذکر این نکته هم الزم 

 83/3برابر مدت   ، مقدار ضریب متغیر نسبت تمرکز در کوتاه)2(بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل  سطح پایین رقابت است،
دهد، در چنین فضایی که رقابت در  ي منتخب کشور خبر میها ، که از تاثیر بسیار باالي وجود انحصار بر سودآوري بانکبود

ها و ابزارهاي نوین در مقایسه با سطح جهانی وجود  ي باالیی براي بکارگیري و پیگیري روش سطح پایینی قرار دارد انگیزه
لحاظ کمی، آهنگ هاي اطالعات و ارتباطات چه از لحاظ کیفی و چه از  نخواهد داشت و به روز رسانی و استفاده از فناوري
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