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 کــردیرو( یبــانک ســتمیس عملکــرد بــر نترنــتیا نقــش یبررســ
  )های پانلی داده

 گوشکی حامد شمسو  ،*‡زاده فرزاد رحیم †فرد سیامک شکوهی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز †
  دانشگاه گیالن ‡
  اقتصادیعلوم دانشگاه  

های اقتصادی در هر کشور، نقشی اساسی دارد.  امروزه اینترنت در تسهیل فعالیتچکیده: 
هـا  در بخش بانکداری، اینترنت و فناوری اطالعات، یکی از ابزارهـایی اسـت کـه بـه بانک

اینترنت بر بازدهی  تأثیرها را کاهش دهند. هدف این مطالعه بررسی  کند تا هزینه کمک می
کشـور منتخـب از منطقـه منـا  ۱۱های بانکـداری بـرای  باشد، بدین منظور داده ها می بانک

هــای اســکوپ اســتخراج گردیــد و  از پایگــاه داده ۲۰۱۸تــا  ۲۰۰۵ی  بانــک) در دوره ۶۸(
هـای پـانلی بـرازش شـده اسـت. نتـایج بـرآورد نشـان  سپس، مـدل مـورد مطالعـه روی داده

  ه، ریسـک اعتبـاری، نسـبت تخصـیص وام، انـدازهدهد که متغیرهایی مانند توان سرمای می
سیستم بانکداری، خاصیت اسالمی بودن سیستم بانکی و توانایی سهام بانک برای معاملـه 

باشـند. همچنـین،  هـا می داری بـر بـازدهی بانک مثبت و معنـی تأثیردر بازار بورس، دارای 
ی منفـی بـر بـازدهی تـأثیر ها، دارای ها و نسبت ناکارآیی بانک میزان مالکیت دولتی بانک

های خــودپرداز و حجــم معــامالت اینترنتــی  هــا دارد. از طرفــی دیگــر، تعــداد دســتگاه بانک
ها دارند. به طوری که بر اساس نتایج بدست آمـده،  ی مثبت بر بازدهی بانکتأثیرها،  بانک

 هـا بانکبا فرض ثابت بودن سایر متغیرها، با بکارگیری اینترنت، متغیر مربوط به بازدهی 
  واحد افزایش خواهد داشت.  ۳۵/۰ -۱۷/۰بین 
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ــانک ســتمیس عملکــرد ،نترنــتیا :یدیــلکواژگــان   یکشــورها ،ایــران ،هــای پــانلی داده ،یب
  .منا منتخب

  مقدمه -۱
گذاری در بهبود جریان اطالعات در اقتصاد داشـته و باعـث تأثیربدون شک اینترنت نقش 

شــود. اینترنــت  در وقــت و هزینــه مــی جویی صــرفهبهبــود در کیفیــت خــدمات ارائــه شــده و 
]. بــا حضــور ۱۱پتانســیل زیــادی بــرای تغییــر و ایجــاد تحــول در صــنعت بانکــداری دارد [

تواند بدون حضـور فیزیکـی  ها و تعامالت بانکی می اینترنت در صنعت بانکداری، تراکنش
مراجعـه بـه بانـک فرد در بانک انجام شود. در این نوع بانکداری فرد نیـازی بـه حضـور و 

پذیر است. کیفیـت، دامنـه و  ندارد و دسترسی به حساب از هر مکان دارای اینترنت امکان
پذیری بانـک در صـنعت بانکـداری  قیمت خدمات بانکداری اینترنتی نیز به قابلیت رقابت

تواند به عنـوان یـک ابـزار اسـتراتژیک در اختیـار  می رو اینترنت کشور بستگی دارد. از این
طوری که بانکی کـه بـرای اولـین بـار و در مراحـل ابتـدایی، خـدمات  ها قرار گیرد. به کبان

مربوط به بانکداری اینترنتی را به مشتریان خود ارائه کند، با اقبال بیشتری از سوی افـراد 
ها از مزایای اینترنـت بیشـترین بهـره  تواند در مقایسه با سایر بانک جامعه روبرو شده و می

دنبال حـداکثر کـردن  ها به عنـوان بنگـاه اقتصـادی، بـه عبارت دیگر، بانک ]. به۷را بگیرد [
هـا  خوبی در کاهش هزینـه تواند به باشند. یکی از ابزارهایی که می ها می سود و کاهش هزینه

ــرا انجــام  بــه بانــک هــا کمــک کنــد اینترنــت و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت. زی
ت صورتحساب، انتقـال وجـه و خریـد اینترنتـی از طریـق های بانکی همانند دریاف فعالیت

عنوان مثـال  کنند. به ها کمک می ها در کاهش هزینه اینترنت، ابزارهایی هستند که به بانک
هـا، پـایین آمـدن  ، منجر به باال رفتن دقت انجام تراکنش۱های خودپرداز استفاده از دستگاه

 جویی صـرفهتر از همه باعـث  هی آنان و مهمحجم سرانه فعالیت هر کارمند و باال رفتن بازد
  در زمان، هم برای مشتری و هم برای بانک خواهد شد. 

طور کلی مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط بین فناوری اطالعـات و بـازدهی سیسـتم  به
هـای عملیـاتی  توانـد هزینـه باشد. فناوری اطالعـات مـی دهنده وجود دو اثر می بانکی نشان

هـا کمـک  کاهش دهد. برای مثال اینترنـت بـه بانـک باشد می ۲ای که اثرات هزینهبانک را 
ــراکنش می ــا ت ــد ت ــایین کن ــزوده پ ــا ارزش اف ــای ب ــت  ه ــاب، پرداخ ــده حس ــت مان (دریاف

حساب و انتقال وجه) را از طریق بانکداری اینترنتی و آنالین انجام دهند. این امـر  صورت
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هـا بـاارزش افـزوده بـاالتر  ها بتوانند بر سایر فعالیت دهد تا خود بانک ها اجازه می به بانک
گذاری مشارکتی تمرکز داشـته باشـند. اثـر دوم فنـاوی  ها و سرمایه همانند وام دهی به بنگاه

هـا از طریـق شـعبات  اسـت. بانک ۳ی ا اطالعات بر عملکرد سیستم بانکی نیز اثرات شبکه
داخـل یـک شـبکه واحـد تسـهیل کننـد  توانند تراکنش بـین مشـتریان را در گسترده خود می

طور وسـیع در  ها را در نظر بگیرید. بـرای مثـال اگـر خودپردازهـا بـه ]. خودپرداز بانک۱۳[
تر در دسترس باشند، منافع استفاده از خودپردازها برای مشتریان  منطقه جغرافیایی گسترده

یایی دلخواه به حسـاب یابد. زیرا مشتریان قادر خواهند بود در هر منطقه جغراف افزایش می
وری و  بــانکی خــود دسترســی پیــدا کننــد. ایــن امــر فراینــد جــذب مشــتری و افــزایش بهــره

عبارت دیگــر ارزش شــبکه خــودپرداز بــا  دهــد. بــه ســودآوری بانــک مربوطــه را افــزایش می
ای بانـک تـا  یابـد. زیـرا ارزش شـبکه های دارای خودپرداز افزایش مـی افزایش تعداد مکان

  ].۱۳[ شود توسط اندازه شبکه و شعبات بانک تعیین می حدود زیادی
با توجه به اهمیت اینترنت در بهبود ارائه خدمات به مشـتریان و پتانسـیل بـالقوه آن بـرای 

هـای  لفهؤاینترنت و م تأثیرای جامع در مورد  ها، تاکنون مطالعه ارتقای سطح بازدهی بانک
آن بر بازدهی سیستم بانکی در ایران انجام نشده است. از این رو، تحقیـق حاضـر درصـدد 

ها در کشورهای منا  پاسخگویی به این سوال خواهد بود که اثرات اینترنت بر عملکرد بانک
هـای بانکـداری بـرای  داده در راستای پاسخگویی به این سوال بنا بر اینچگونه می باشد؟ 

هـای اسـکوپ اسـتخراج  از پایگـاه داده ۲۰۱۸تـا  ۲۰۰۵ی  منـا در دوره کشور منتخب ۱۱
باشد. در این  گردید. الزم به ذکر است که بانک داده اسکوپ متعلق به سازمان ون دیک می

پــژوهش در بخــش دوم، مبــانی نظــری پــژوهش مــرور شــده اســت. آنگــاه در بخــش ســوم، 
ــ اطالعــات و داده ان شــده و در ادامــه بعــد از بیــان هــای مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق بی

ده و بـه یـان گردیـج بـرآورد مـدل بیان مقاله نتـایشناسی پژوهش و برآورد مدل، در پا روش
  پرداخته شده است. یریگ جهیو نت یبند  جمع

  مبانی نظری پژوهش -۱
در طی دو دهه اخیر، استفاده از اینترنت در بخش خدمات رشد چشـمگیری داشـته اسـت. 

های بارز این تحول بخش بانکداری است که در اثر ورود فناوری اطالعات به  یکی از مثال
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 صـورت بانکــداری اینترنتــی و پرداخــت الکترونیکــی دسـتخوش تغییــرات مهــم بــوده اســت
]۱۳[ .  

تـری را بـه  تواننـد خـدمات متنـوع ینترنت و فناوری اطالعات میواسطه ا ها به اکنون بانک
هـا  ای در افـزایش سـود بانـک تواند سـهم عمـده ازای نیروی کار کمتر ارائه کنند. این امر می

 جدیـدی منـابع اقتصـادی، مبادالت برای ابزار یک عنوان به دنبال داشته باشد. اینترنت به
 قابـل و اینترنـت شـبکه گسـترش بـا .اسـت داده قرار ها بانک اختیار در درآمد ایجاد برای

 این تحوالت و شده متحول ها بانک در خدمات عرضه شیوه عموم، برای آن بودن دسترس
است.  نموده فراهم را بانک اینترنت نام به الکترونیکی بانکداری از نوعی آمدن پدید زمینه

 روزمـره امـور اداره در را جدیـدی هـای راه بانکـداری، عرصـه در تکنولـوژی هـای پیشـرفت
 بازارهای است. در اینترنتی، ایجاد کرده های بانکداری کانال طریق از خصوصأ بانکداری،

 از جملـه مختلـف هـای شـرکت و مؤسسـات موجـود، رقـابتی محیط در و کنونی یافته رشد
 مبنـا را مشـتریان بایـد تکنولـوژی هر در پیشرفت برای که اند رسیده نتیجه این به ها بانک
 بایـد خـدمات کنندگان ارائه دارند، فراوانی انتخاب مشتریان حق که ای دوره در دهند. قرار
 از اسـتفاده بـا هـا بانـک ترتیـب ایـن به بمانند. باقی مشتری ذهن در همواره تا کنند تالش

 مشـتریان کردن راضی در سعی که گیرند می پیش در را استراتژی تکنولوژیکی، پیشرفتهای
 ها بانک بیشتر دارد. امروزه کمتر زمان و هزینه با بهتر محصوالت و ارائه خدمات طریق از
 بـه توجـه کوچـک بـا چـه و بـزرگ چـه ها بانک همه هستند و رو روبه پویا کامالً محیطی با

 مشتریان حفظ جذب و بازار، بر حاکم شرایط و رقابتی های موقعیت در آسا تغییرات  برق
 های فرصت مشتریان، دیگر، سوی از اند. داده خویش قرار های برنامه سرلوحه در را تجاری

 هـم بانـک در مـورد مشـتری قضـاوت و دارنـد اختیار در خدمات مقایسه برای بیشتری را
 اسـتوار تجـارت توسـعه و معضـالت بـه حـل کمـک در بانـک توانمنـدی میـزان بـر مبتنـی

و  اعتمـاد اسـتفاده، سـهولت و کننـده مصـرف با همراهی سرعت تراکنش، امنیت، باشد. می
 مشـتری توسـط در انتخـاب بانـک عوامـل مهمتـرین خصوصی، از حریم به مربوط مسایل

  باشند. می
بـر  مـؤثربراساس مطالعات انجام شده در زمینه موضـوع تحقیـق، برخـی از عوامـل مهـم و 

  صورت زیر بیان کرد: هتوان ب را می ها بانکبازدهی و سودآوری 
بر کل دارایی بانک  ها وامنسبت تخصصی وام که حاصل تقسیم کل خالص  -

یـا نسـبت کـاربرد و  ۴تـوان بـه عنـوان نسـبت نقـدینگی از این متغیر می .باشد می
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در مقایســه بــا ســایر  هــا وامنیــز اســتفاده کــرد. از آنجــا کــه  ۵هــا اســتفاده از دارایی
تـوان انتظـار داشـت کـه بـا سـطح  های بانک عایدی باالتری دارند، لذا مـی دارایی

قابل قبولی از ریسک، این نسبت اثـرات مثبـت بـر سـودآوری و بـازدهی بانـک 
 دارد. 

اندازه بانک که همانند مطالعه کاسمیدو و همکـاران بـا لگـاریتم کـل دارایـی  -
بـر  مؤثرشود. این متغیر در مطالعات متعددی بعنوان عامل  گیری می بانک اندازه

ظر گرفته شده و انتظار بر این است رابطه مثبتی بـین عملکـرد بازدهی بانک در ن
وری بانک و اندازه بانک وجود داشـته باشـد. زیـرا هـر انـدازه گسـتردگی و  و بهره

تعــداد شــعب بانــک بیشــتر باشــد، قــدرت بــازاری آن و در نتیجــه میــزان جــذب 
 . ]۱۲[مشتری و سودآوری و بازدهی آن بیشتر خواهد شد 

دست  ز حاصل تقسیم مخارج عملیاتی بر درآمد ناخالص بهنسبت ناکارایی ا -
ای است. انتظار بر ایـن  گیری کارایی هزینه ترین ابزار برای اندازه آید و گسترده می

نـرخ و  ۶هـای بانـک نرخ عایـدی داراییمنفی بر  تأثیراست که نسبت ناکارامدی 
هـا سـطح سـودآوری و  داشـته باشـد. زیـرا بـاال بـودن هزینـه ۷عایدی سهام بانـک

 دهد.  بانک را کاهش می بازدهی
بـر بـازدهی و عملکـرد بانـک اسـت.  مـؤثرریسک نیز یکی دیگر از عوامل  -

بـرای انـدازه گیــری ریسـک دو معیــار وجـود دارد. یکـی از ایــن معیارهـا ریســک 
اســت در برخــی از مطالعــات بــه جــای ایــن نســبت، از نســبت عــدم  ۸اعتبــاری

معیار دیگر بوده که  ۹ها استفاده شده است. توان سرمایه مها به کل وا پرداخت وام
دست مـی آیـد و انتظـار  از تقسیم کل حقوق صاحبان سهام بر کل دارایی بانک به

  داشته باشد.  ROEو  ROAمثبت بر  تأثیربر این است که 
دهد.  میزان دولتی بودن بانک که درصد سهم دولت از آن بانک را نشان می -

هر قدر سـهم دولـت از بانـک بیشـتر باشـد، انتظـار بـر ایـن اسـت کـه بـازدهی و 
ی هـا بانکهای خصوصـی در مقایسـه بـا  سودآوری بانک کاهش یابد. زیرا بانک

ارهـای مختلـف کارگیری ابز ای کـاراتر عمـل کـرده و بـا بـه دولتی بـه لحـاظ هزینـه
 باشند. دنبال ارائه خدمات نوین بانکی می به
 تأثیرقابل معامله بودن سهام بانک در بازار بورس بر بازدهی سیستم بانکی  -

هــایی کــه در بــورس معاملــه  دارد. زیــرا براســاس قــانون ســازمان بــورس، بانــک
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های مالی شفاف و حسابرسـی شـده بـوده کـه بایسـتی در  شوند، دارای صورت می
اصل زمانی معین در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد. این امـر اعتمـاد عمـومی فو

تواند بـازدهی   های مذکور را باال برده و می گذاران و سرمایه گذاران به بانک سپرده
معامله شدن یا نشدن  تأثیرقرار دهد. در این مطالعه  تأثیرها را تحت  و کارایی آن

ن، با استفاده از متغیر مجـازی در مـدل لحـاظ سهام بانک در بورس بر بازدهی آ
گردد. از این رو، اگر سهم بانـک در بـازار بـورس معاملـه شـود متغیـر مجـازی  می

 عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر خواهد بود. 
مثبتـی بـر بـازدهی  تـأثیرانتظار بر این اسـت کـه اسـالمی بـودن بانـک نیـز  -

های  اسـالمی انـواع گونـاگونی از رویـه سیستم بانکی داشته باشد. زیرا بانکـداری
دهـد کـه بانکـداری  مالی را برای رونق اقتصـادی و تـامین مـالی مـدنظر قـرار می

ها محروم و یا غافل بوده اسـت. از محسـنات بانکـداری اسـالمی،  متعارف از آن
الحسنه بودن آن است که عاملی در جهت نزدیک شـدن بـه رونـق و عـدالت  قرض

دن فقر، تحکـیم عواطـف انسـانی و نـوع دوسـتی و تـرویج کن ش اقتصادی، ریشه
باشـد. همچنـین بانکـداری اسـالمی بـا عقـود گونـاگونی ماننـد  اعتماد عمومی مـی

مضاربه، مشارکت مدنی و حقوقی، فروش اقسـاطی، معـامالت سـلف، اجـاره بـه 
شرط تملیک، استصناع، اوراق صکوک اجاره، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید 

ه، وکالت، سلم، ودیعه با ضمانت و مانند آن، موجب رواج تجارت و دین، مرابح
  .گردد توسعه اقتصادی و گشایش عرصه های مختلف تجاری می

  پیشینه پژوهش -۲
  مطالعات تجربی داخلی -۲-۱

های خـودپرداز، پایانـه  بـه کـارگیری دسـتگاه تـأثیردر مقاله خود بـا عنـوان  اسدزاده و کیانی
های منتخب ایران، برای بررسی اثر فناوری اطالعات و  فروش و شعب بر سودآوری بانک

هـای  (شامل پایانه فروش، پایانه شعب و دستگاه خودپرداز) بر سـودآوری بانک ارتباطات
(اقتصـادنوین،  شـورهای پـانلی سـیزده بانـک منتخـب ک منتخب در ایران با استفاده از داده

پارسیان، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صادرات، صـنعت و معـدن، 
کارآفرین، ملت و بانک ملی) در قالب یک مدل اقتصادسنجی با اثرهـای ثابـت طـی دوره 
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دست آمده بیانگر ایـن اسـت کـه، فنـاوری  اند. نتایج به مورد برآورد قرارداده ۱۳۸۸-۱۳۸۱
  ]. ۱های ایران داشته است [ مثبت بر عملکرد بانک تأثیرو ارتباطات  اطالعات

خـدمات بانکـداری  تـأثیرعلی اکبر فرهنگـی و همکـاران در مقالـه خـود بـا عنـوان بررسـی 
نفـره کـه  ۱۵۰الکترونیک در افزایش منابع بانک ملت اسـتان لرسـتان، بـا جامعـه آمـاری 

 د و بـا اسـتفاده از روش آمـار توصـیفیباشـن کارکنان شعب بانک ملت اسـتان لرسـتان می
(آزمون دو جمله ای و آزمون رتبه ای فریدمن) و بـا  (جداول و نمودارها) و آمار استنباطی

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اســتفاده از خــدمات بانکــداری  SPSS افــزار نرمگیــری از  بهــره
روش و دسـتگاه الکترونیک (تلفن بانک، اینترنت بانـک، همـراه بانـک، دسـتگاه پایانـه فـ

 ]. ۲گذارند [ مثبت می تأثیرخودپرداز) بر افزایش منابع بانک ملت 
هـا بـه بررسـی  عوامل مؤثر بر سـودآوری بانـک ای با عنوان در مقاله پور و همکاران مهربان
حقـوق صـاحبان سـهام بـه  ها پرداخته و از متغیر بـازده گذار بر سودآوری بانکتأثیرعوامل 

ساله  ۱۰بانک برای دوره  ۱۵اند. نمونه پژوهش شامل  استفاده کردهعنوان معیار سودآوری 
باشد. همچنـین از مـدل رگرسـیونی خطـی بـه صـورت ترکیبـی بهـره  می ۱۳۹۳تا  ۱۳۸۴از 

هـا بـه دو  عوامل مؤثر بر سـودآوری بانـک گرفته شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده
گـروه  ی مختص به هـر بانـک اسـت وشوند: گروه اول شامل معیارها گروه عمده تقسیم می

باشد.  دوم معیارها شامل فاکتورهای مربوط به ساختار صنعت و محیط کالن اقتصادی می
اقتصـادی  ها، تنوع درآمدی، رشـد دهد ساختار دارایی نشان می نتایج آزمون فرضیه تحقیق
ه، رقابـت مـالی، انـداز ها رابطه مثبت داشـته و سـرمایه، سـاختار و تورم با سودآوری بانک

بانکی و نرخ بهـره بـا سـودآوری رابطـه منفـی دارد. در نهایـت هـیچ ارتبـاطی بـین کیفیـت 
  .]۵[ها مشاهده نشد  عوامل سودآوری بانک ها و کارآیی و دارایی

  مطالعات تجربی خارجی -۲-۲
دارد که خدمات  ) بیان می۲۰۰۴-۱۹۹۹های اردن در دوره ( با مطالعه بر روی بانک صیام

گذاری بـرای  هـای بسترسـازی و سـرمایه مـدت نـوعی هزینـه الکترونیکی در کوتـاهبانکداری 
هــای بلندمــدت اســت، بــه صــورتی کــه در بلندمــدت ایــن خــدمات دارای آثــار مثبــت  دوره

های اردن بوده ولی در کوتاه مدت اثر منفـی وجـود داشـته  معناداری برروی سودآوری بانک
  .]۱۴[است 
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ها  ن  ه ارزیابی کارایی بانکداری آنالین در بنگالدش پرداختند. آای ب بویا و همکاران در مقاله
و تحلیـل  ۲۰۰۷-۲۰۰۱های فعال در بـنگالدش در دوره  برای این کار، از اطالعات بانک

های موجود در نمونه به لحـاظ کـارایی  ها استفاده کردند. در این مطالعه، بانک پوششی داده
المی العرفـه، بانـک اسـالمی شـاه جـالل و بانـک بندی شده و بر این اساس بانـک اسـ رتبه

  .]۹[شرقی باالترین سطح کارایی را داشتند 
ابوبکر محمد و همکاران  به بررسی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد بانک 

پرداختــه اســت. نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اســتفاده از  ۲۰۱۱-۲۰۰۱در طــی دوره 
 ۱۰فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت بانکداری نیجریه عایدی حقوق صاحبان سـهام

گـذاری اضـافی در فنـاوری  دهد. همچنین در این مطالعه رابطه معکوس سـرمایه را ارتقا می
کیـداند که به جای  شنهاد کردهاطالعات و ارتباطات و کارایی وجود دارد. مولفان پی زیـاد  تأ

گذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات، استفاده کارا و  های ارتقا دهنده سرمایه بر سیاست
  ].۶از تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات در دستور کار قرار گیرد [ مؤثر

هـا را در منطقـه اروپـا  تعامل بین بانکـداری اینترنتـی و عملکـرد بانـک  تونای و همکاران
و از  ۲۰۱۵-۲۰۰۵کشـور اروپـایی در بـازه زمـانی  ۳۰هـا از اطالعـات  مطالعه کردنـد. آن

آزمون علیت پانل دمیترسکو و هورلین استفاده کرده و نتیجـه گرفتنـد کـه یـک رابطـه علـی 
هـا و نـرخ عایـدی  (نـرخ عایـدی دارایی قوی از بانکداری اینترنتی به سمت عملکرد بانکی

  .]۱۵[ق ضاحبان سهام) وجود دارد حقو
الزم به ذکر است که، وجه تمایز این تحقیق بـا سـایر مطالعـات قبلـی انجـام شـده، در ایـن 
است کـه اوالً مـدل مـدنظر در ایـن مطالعـه بـا مطالعـات پیشـین تفـاوت داشـته و ثانیـاً از 

بـر بـازدهی اینترنـت و بانکـداری اینترنتـی  تـأثیرگیـری  های متفـاوتی بـرای انـدازه شاخص
  سیستم بانکی استفاده شده است.

  ها اطالعات و داده -۳
کشور منتخب عضـو  ۱۱های بانکی مربوط به برآورد مدل برای  برای برآورد مدل ابتدا داده

اســتخراج شــده  ۱۱از پایگــاه اطالعــاتی بانــک اســکوپ ۲۰۱۸-۲۰۰۵منــا در دوره زمــانی 
بانـک بـوده اسـت کـه مربـوط بـه  ۶۸ ی مورد مطالعـه در ایـن تحقیـقها بانکاست. تعداد 

 بانک)، بحرین ۵( بانک)، لبنان ۶( بانک)، مراکش ۶( بانک)، اردن ۷( کشورهای مصر
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بانـک)، امـارات متحـده  ۸( بانـک)، عربسـتان ۷( بانـک)، ایـران ۶( بانک)، کویـت ۷(
بانک) هستند. کشورهای عضو منـا بـه ایـن  ۴( بانک) و عمان ۵( بانک)، قطر ۷( عربی
 انتخاب شدند که شرایط اقتصادی ایـن کشـورها تـا حـدود زیـادی مشـابه ایـران بـودهدلیل 
همگن) و لذا ضمن افزایش حجم نمونه، قابلیت اطمینـان بـه نتـایج تحقیـق را بـاال  (تقریبًا

هــای فعــال در ایــن کشــورها، براســاس اصــول بانکــداری  بـرد. همچنــین برخــی از بانک می
تند. از این رو با در نظر گرفتن متغیر مجازی، اسالمی متعارف فعالیت کرده و اسالمی نیس

هــا، در مــدل لحــاظ شــده اســت. بــه طــور کلــی  بــودن یــا نبــودن قالــب فعالیــت ایــن بانک
اند که تا حدود زیادی به سیستم بانکـداری و سـاختار  ی مذکور طوری انتخاب شدهها بانک
  های فعال در ایران نزدیک باشند. بانک

    شناسی پژوهش روش -۴
صورت زیر  ] و به۸[ اقتباس شده )۲۰۱۱( مدل تحقیق حاضر از مطالعه بن ناصر و عمران

  باشد: می
                                                                      )۱(  

۱, ۲, … , ۱۳ 
۱, ۲, … , ۶۸ 

عرض از مبدا ویژه هر بانـک در مـدل اثـرات ثابـت و  αمتغیر وابسته مدل،  که در آن 
بـردار مربـوط بـه متغیرهـای  در مـدل اثـرات تصـادفی، ها بانکعرض از مبدا مشترک 

شود دارای  جمله خطای مدل است که فرض می εitبردار ضرایب رگرسیونی و  توضیحی،
]، ۱۲توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک اسـت. هماننـد کاسـمیدو و همکـاران [

) را ROA( هــا تــوان نــرخ عایــدی دارایی ] مــی۸] و بــن ناصــر و عمــران [۱۶وان هــورن [
هـم بـر درآمـد و ها  عنوان ابزار مهم بازدهی و سودآوری بانک در نظر گرفت. چون دارایی هب

 مستقیم دارند. براساس این مطالعـات، عایـدی حقـوق صـاحبان سـهام تأثیرهم بر مخارج 
)ROEگـردد. از  گیری بازدهی و سودآوری بانک تلقی می ) نیز شاخص مناسبی برای اندازه

بـه عنـوان متغیـر  ROEو در مـدل دوم از  ROAرو در این پژوهش در اولین مـدل از  این
  خص بازدهی بخش بانکی) استفاده خواهد شد:وابسته مدل (شا
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1 2 3 4 5

6 7 8 1 9 2                                     )۲(  
  متغیر وابسته مدل که در آن
ROAitهای بانک : نرخ عایدی دارایی i ام در زمانt،  

it ROEنرخ عایدی سهام بانک : i ام در زمانt،  
  ، tام در زمان i بانک ۱۲: نسبت تخصص وام 

  ، tام در زمان i بانک ۱۳: نسبت ناکارایی
  ، tام در زمان i : توان سرمایه بانک 
  ،tام در زمان i ریسک اعتباری بانک:  
  ، tام در زمان i : حجم مالکیت دولتی بانک 
  ،tام در زمان i : متغیر مربوط به اینترنت در بانک 
  ،tام در زمان i : اندازه بانک 
 D1it سنتی بودن بانک: متغیر مجازی مربوط به اسالمی یا i ام در زمانt  و بوده  
 D2itمتغیر مجازی قابل معامله بودن سهم بانک : i ام در زمانt باشد.  می 

 ورد مدلابر -۵
هـای  جا که در هر یک از دو مدل، برای متغیر اینترنت از دو شـاخص تعـداد تراکنش از آن

مـدل را  ۴تـوان در کـل  های خودپرداز استفاده خواهد شد، لـذا می اینترنتی و تعداد دستگاه
  برآورد کرد. بدین ترتیب که: 

ســتقل ) و متغیــر مROA( هــای بانــک در مــدل اول، متغیــر وابســته: نــرخ عایــدی دارایی
  های خودپرداز خواهد بود.  ، تعداد دستگاه(INT)مربوط به اینترنت 

) و متغیر مستقل مربوط ROA( های بانک در مدل دوم، متغیر وابسته نرخ عایدی دارایی
  های اینترنتی خواهد بود. ، تعداد تراکنش(INT)به اینترنت 

) و متغیـر مسـتقل ROE( در مدل سوم، متغیر وابسته: نرخ عایدی حقوق صاحبان سـهام
  های خودپرداز خواهد بود. ، تعداد دستگاه(INT)مربوط به اینترنت 

) و متغیر مسـتقل ROE( در مدل چهارم، متغیر وابسته: نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام
  های اینترنتی خواهد بود. ، تعداد تراکنش(INT)مربوط به اینترنت 
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ی بایـد بـه آن پاسـخ داده شـود، انتخـاب نـوع های پـانل یکی از سؤاالتی که در رابطه با داده
هـا،  تـرین ایـن آزمون های مختلفی ارایه شده است. رایج مدل است. برای این منظور آزمون

کار گرفته شده  لیمر و هاسمن است که در این تحقیق نیز این دو نوع آزمون به Fهای  آزمون
ع شـده و روش پانـل لیمـر بـرای انتخـاب روش حـداقل مربعـات تجمیـ Fاست. از آزمون 

شود. رویکرد مدل اثر ثابت زمانی پذیرفتنی است که تفاوت میان هـر مقطـع را  استفاده می
بتوان با جمالت عرض از مبدأ توضیح داد. اما روش حداقل مربعات تجمیع شده از حالت 

کند. در صـورت پـذیرش روش پانـل، از آزمـون  وجود عرض از مبدأهای مشابه استفاده می
رای انتخـاب نـوع مـدل مناسـب پانـل (انتخـاب مـدل اثـر ثابـت و یـا مـدل اثـر هاسمن ب

شود. اساس آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط خطـای  تصادفی) استفاده می
رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل، شـکل گرفتـه اسـت. اگـر ایـن ارتبـاط 

ارتباط وجود نداشته باشـد، مـدل اثـر تصـادفی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این 
  ].۳کاربرد خواهد داشت [

دهـد کـه بایسـتی  لیمر نشـان مـی Fمیزان آماره ، ۱اساس نتایج به دست آمده در جدول  بر
 شود. همچنین آماره آزمون هاسمن برآورد مدل بـا صورت پانل تخمین زده ها به تمامی مدل

  کند.  اثرات ثابت را پیشنهاد می

هـایی بـه  ال برای سنجش اعتبار مدل و بررسـی فـروض رگرسـیون کالسـیک بایـد آزمونح
بـرا اسـتفاده شـده  -ترتیب زیر انجام شود. برای آزمون نرمال بودن خطـا از آزمـون جـارک

داری  حاکی از نرمال بودن جمالت خطا در سطح معنی برا -. نتایج آزمون جارک]۴[است 
هـا از آزمـون بـرش پاگـان  درصد است. در ایـن مطالعـه بـرای بررسـی همسـانی واریانس۵

دهــد کــه فرضــیه همســانی  نتــایج آزمــون بــرش پاگــان نشــان می ].۴[اســتفاده شــده اســت 
از آزمـون شـود. همچنـین در ایـن مطالعـه بـرای بررسـی خودهمبسـتگی  واریانس تاییـد می

دوربین واتسون استفاده شده است. در این ارتباط مقدارهای آماره دوربین واتسون نزدیـک 

  لیمر و هاسمن Fنتایج آزمون  -۱جدول 
  مدل چهار  مدل سه  مدل دو  مدل یک  

  لیمر Fآماره 
 آماره هاسمن

۴۵/۵  )۰۰/۰(**  
۱۰۰ )۰۰/۰(**  

۲۶/۵  )۰۰/۰(**  
۴/۱۰۲   )۰۰/۰(**  

۱۳/۵  )۰۰/۰(**  
۴/۱۰۲ )۰۰/۰(**  

۲۵/۵  )۰۰/۰(**  
۴/۱۰۶  )۰۰/۰(**  

  دهد. مربوط به آن را نشان می Probترتیب مقدار آماره آزمون و  **: اعداد بیرون و داخل پرانتز به
  .های پژوهش منبع: یافته
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شـود. عـالوه بـر ایـن بـرای آزمـون  ها پذیرفتـه می مانـده رو استقالل باقی به دو بوده و از این
براسـاس نتـایج آزمـون رمـزی،  ].۴[خطی بودن مدل از آزمون رمـزی اسـتفاده شـده اسـت 

های فوق در جدول  شود. نتایج آزمون ها پذیرفته می مبنی بر صحیح بودن مدل فرضیه صفر
  نشان داده شده است. ۲

  های فروض آماری نتایج مربوط به آزمون -۲جدول 
  مدل چهار  مدل سه  مدل دو  مدل یک  

)۷۱۷۹/۰(۰۴۸۴/۰  )۸۹۵۹/۰(۰۳۸۵/۰  هآمار  ۰۹۷۶/۰    
  )۴۲۸/۰(۰۷۵۴/۰  )۹۹۷۷/۰(     برا -جارک
۹۷۷/۱  برشآماره   ۱٫۵۴۲ )۰۷۵۱/۰(  ۷۴۴/۱)۰۶۵۵/۰(    
  )۰۲۲۱/۰(۹۴۷/۱      پاگان
  ۳۹/۲  ۱۷/۲  ۲۲/۲  ۲۸/۲  آماره

          دروبین واتسون
    ۸۹۰/۱  )۲۲۵۵/۰(۴۷۴/۱  )۳۲۲۲/۰( ۵۵۶/۱  آماره 
  )۱۵۲۵/۰(۰۳۸/۱  )۴۲۶۵/۰(      رمزی 

  های پژوهش. منبع: یافته
ها بـا ثابـت بـودن سـایر عوامـل، اسـتفاده از  شود، در تمامی مـدل طور که مشاهده می همان

هــا در  بــر بــازدهی بانــک ۲۰۱۸-۲۰۰۵اینترنــت در ارائــه خــدمات بــانکی در دوره زمــانی 
مثبت دارد. با در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن اعداد مربوط به  تأثیرکشورهای عضو منا 

یـر تـوان سـرمایه و ریسـک اعتبـاری، سـایر غیر از متغ )، بـه۱( برآورد پارامترهـا، در مـدل
که نسـبت تخصـص  طوری ها دارند. به مورد انتظار و معنادار بر بازدهی بانک تأثیرمتغیرها 

وام، اندازه بانک، اسالمی بودن بانک و قابل معامله بودن سهم بانـک در بـازار بـورس آن 
یهـا (بـازدهی بانـک) دارد. مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر نرخ عایدی دارای تأثیرکشور 

منفی و معنادار بر بازدهی بانک دارند. در  تأثیرحجم مالکیت دولتی و نسبت ناکارایی نیز 
های خودپرداز اثر مثبت و معنـادار بـر بـازدهی بانـک دارد و نشـان  این مدل تعداد دستگاه

خـودپرداز های  دهد که در بلندمدت و با ثابـت بـودن سـایر عوامـل، اگـر تعـداد دسـتگاه می
درصد ارتقا خواهد یافت. این امـر  ۳۵/۰ها  واحد افزایش یابند، نرخ عایدی دارایی ۱۰۰۰
  دهد.  مثبت استفاده از اینترنت در ارائه خدمات بانکی را نشان می تأثیر
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  نتایج برآورد مدل -۳جدول 
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RO
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)
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آم

t
متر
پارا

ورد 
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(
  

  α(   *)۳۱/۳ (۲/۹  * )۴۴/۳ (۹/۷  )۱۵/۱ (۴/۶  )۳/۱ (۱/۷(عرض از مبدا 
 )1β(  * )۳۴/۴نسبت تخصص وام (

  ۰۱/۰  
* )۱۸/۴ (

  ۰۱۱/۰  
* )۱۵/۴ (

  ۰۲۴/۰  
* )۲/۳ (۰۲۱/۰  

  
  -2β(  * )۲- (۰۱۴/۰نسبت ناکارایی (

  
* )۶/۲ - (

  ۰۱۱/۰-  
* )۲/۳ -(

  ۰۱۵/۰-  
* )۸۴/۲ - (

  ۰۱۴/۰-  
  3β(  * )۱۴/۱ (۷۹/۰توان سرمایه (

  
* )۲۶/۱ (۵۶/۰  

  
* )۲۷/۱ (

  ۲۴/۰  
* )۳۹/۱ (۳۱/۰  

  
  4β (  * )۳/۱ (۱۲/۰  * )۹۴/۰ (۱۲۴/۰  * )۵۱/۰ (۱۱۲/۰  * )۸۴/۰ (۱۱۶/۰ریسک اعتباری (

) - 5β(  * )۹۲/۲حجم مالکیت دولتی (
  ۰۰۸/۰-  

* )۷۴/۲ - (
  ۰۰۸۹/۰-  

* )۴۳/۳ - (
  ۰۱/۰-  

* )۶۹/۲ - (
  ۰۰۹/۰-  

  7β(  * )۳۹/۲(۸۴/۰  * )۱۱/۲ (۸/۰  * )۲۷/۲(۷۶/۰  * )۴۲/۲(۷۳/۰اندازه بانک (
ـــــــتگاه ـــــــداد دس های  تع
  )6βخودپرداز(به هزار) (

* )۵۸/۲(۳۵/۰  -  * )۲/۳ (۲۷/۰  -  

هـــــــای  تعـــــــداد تراکنش
  )6βاینترنتی(به هزار) (

-  * )۴۱/۳(۲۳/۰  -  * )۱/۳ (۱۷/۰  

  D1    * )۸/۲ (۰۰۵/۰متغیر مجازی
  

)۷۹/۱ (۰۰۸/۰  
  

* )۵۸/۲ (
  ۰۰۴/۰  

* )۲/۳ (۰۰۳/۰  
  

  D2  * )۷۸/۲(۰۰۳/۰متغیر مجازی
  

* )۵۸/۲ (
  ۰۰۴/۰  

)۲۸/۱ (۰۰۲/۰  
  

* )۹/۲ (۰۰۳/۰  
  

  )R2ضریب تعیین (
ضریب تعیین تعدیل شـده 

)R2adj(  

۴۸/۰  
۴۵/۰  

۴۶/۰  
۴۲/۰  

۴۹/۰  
۴۶/۰  

۴۵۵/۰  
۴۳/۰  

  LR(  ۲۸/۱۵  ۳/۱۷  ۱۵/۱۲  ۸۶/۱۴نمائی ( مقادیر راست
  AIC(  ۹۶/۶  ۸۲/۶  ۸۷/۶  ۹۹/۶( مقادیر آکائیک

درصد  ۵مربوط به ضریب هر متغیر بوده و معنادار بودن آنها در سطح معناداری  t: اعداد داخل پرانتز، آماره *
  دهد. را نشان می

   منبع: یافته های پژوهش.
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عنوان شـاخص اسـتفاده از اینترنـت در  ) نیز از تعداد تراکنش های اینترنتـی بـه۲( در مدل
لیمـر و آمـاره آزمـون هاسـمن مـدل  Fارائه خدمات بانکی اسـتفاده شـده و براسـاس آمـاره 

صــورت پانــل دیتــا و بــا اثــرات ثابــت بــرآورد شــده اســت. براســاس نتــایج ایــن بــرآورد  به
متغیرهای توان سرمایه و ریسک اعتباری اثرات معنادار و مطابق انتظار بر متغیر وابسـته 

انـک، مدل(نرخ عایدی دارایی ها) ندارند. سـایر متغیرهـا (نسـبت تخصصـی وام، انـدازه ب
مـورد  تـأثیراسالمی بودن بانک و قابل معامله بودن سهام بانک در بازار بورس آن کشـور) 

ها دارند. هماننـد مـدل قبلـی نیـز  و نرخ عایدی دارایی ها بانکانتظار و معنادار بر بازدهی 
منفی و معنادار بر بـازدهی بانـک دارد. نتـایج  تأثیرحجم مالکیت دولتی و نسبت ناکارایی 

واحد افزایش یابد، در  ۱۰۰۰های اینترنتی  دهد که اگر تعداد تراکنش مدل نشان می برآورد
عنوان نمـادی از بـازدهی  هـا بـه بلندمدت و با ثابت بودن سایر عوامل، نرخ عایـدی دارایی

مثبت استفاده از اینترنت در ارائه  تأثیردرصد افزایش یافته و نشانگر  ۲۳/۰سیستم بانکی 
   شد.با خدمات بانکی می

عنوان شاخصـی از بـازدهی سیسـتم  )، از متغیر نرخ عایدی حقـوق صـاحبان بـه۳در مدل (
های خودپرداز نمـادی از کـاربرد اینترنـت در  شود. حال اگر تعداد دستگاه بانکی استفاده می

 تـأثیرتوان گفـت کـه اسـتفاده از اینترنـت در ارائـه خـدمات بـانکی  سیستم بانکی باشد، می
بر بازدهی بانک دارد. در بلندمـدت و بـا ثابـت بـودن سـایر عوامـل، اگـر مثبت و معنادار 

واحد افزایش یابد، نرخ عایدی حقـوق صـاحبان سـهام  ۱۰۰۰های خودپرداز  تعداد دستگاه
درصـد ارتقـا خواهـد یافـت. هماننـد دو  ۲۷/۰عنوان شاخصی از بازدهی سیسـتم بـانکی  به

مورد انتظار و معنادار بر بازدهی  تأثیراری مدل قبلی نیز متغیر توان سرمایه و ریسک اعتب
توان معنـاداری ضـریب مربـوط بـه ایـن  درصد می ۵بانک ندارند. زیرا در سطح معناداری 

متغیرها را رد کرد. در مقابل، نسبت ویژگی وام، اندازه بانک، اسالمی بودن بانک و قابـل 
ــورس آن کشــور  ــازار ب ــک در ب ــهم بان ــودن س ــه ب ــأثیرمعامل ــت و  ت ــاری مثب ــاظ آم ــه لح ب

درصد) بر نرخ عایدی حقـوق صـاحبان سـهام و بـازدهی بانـک  ۵معنادار(سطح معناداری 
 ۵منفـی و معنادار(سـطح معنـاداری  تأثیردارد. حجم مالکیت دولتی و نسبت ناکارایی نیز 

  درصد) بر بازدهی بانک دارند. 
از کـاربرد اینترنـت در  عنوان نمـادی های اینترنتـی بـه )، از تعداد تراکنش۴در مدل شماره (

مثبـت و معنـادار اینترنـت بـر بـازدهی بانـک و حقـوق  تـأثیرسیستم بانکی استفاده شده و 
صاحبان سهام نشان داده شده است. براساس نتایج برآوردی این مـدل، در بلندمـدت و بـا 
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واحد افزایش یابند، نـرخ  ۱۰۰۰ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد تراکنش های اینترنتی 
درصد افزایش خواهـد یافـت.  ۱۷/۰عایدی حقوق صاحبان سهام(بازدهی سیستم بانکی)، 

 تـأثیردرصد، متغیـر تـوان سـرمایه و ریسـک اعتبـاری  ۵در این مدل و در سطح معناداری 
مورد انتظار و معنادار بر بازدهی  بانک نداشته و نسبت ویژگی وام، اندازه بانک، اسالمی 

مثبت و به لحاظ  تأثیربودن سهم بانک در بازار بورس آن کشور بودن بانک و قابل معامله 
آماری معناداربر نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام و بازدهی بانک دارد. همچنین در سطح 

منفـی و معنـادار بـر  تـأثیردرصد، حجم مالکیت دولتی و نسبت ناکـارایی نیـز  ۵معناداری 
  بازدهی  بانک دارند.  
کائیک و  های تخمـین زده شـده را نشـان  نمائی، مدل بهینـه از بـین مـدل راستمعیارهای آ

تـرین مقـدار  نمائی و کم دهند. مدل مناسب بر اساس بیشترین مقـدار بـرای تـابع راسـت می
کائیک مشخص می شود. براساس نتایج ذکـر شـده در جـدول براسـاس هـر دو  برای آماره آ

نمائی و کمتـرین مقـدار بـرای  ع راسـتمعیار، مدل دوم که دارای بیشترین مقـدار بـرای تـاب
کائیک می   باشد، مدل بهینه است. آماره آ

  وضعیت بانکداری اینترنتی در ایران و مقایسه نتایج -۶
با توسعه روز افزون فناوری اطالعات و گسترش آن به بازارهای مالی جهان، شاهد تحـول 

به تدریج جـای خـود  های بانکداری هستیم و بانکداری سنتی عمیقی در شکل پول و روش
را به بانکداری نوین و مدرن می دهد. امروزه توسـعه بانکـداری الکترونیـک، نـه یـک نیـاز 
بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر است و بانکی در انجام مأموریت های خـود در قالـب یـک 
 بانک پیشـرفته موفـق اسـت کـه بهتـرین خـدمات الکترونیکـی را بـه مشـتریان ارائـه کنـد. 

است که سـطح ارائـه خـدمات و کـاربری پرداخـت و بانکـداری الکترونیکـی در  شایان ذکر
های پیشروسـت و از ایـن لحـاظ،  های جهانی، در سـطح کشـور کشورمان براساس شاخص

انداز بیست ساله نظام جمهوری اسـالمی در خصـوص کسـب  های چشم تحقق یکی از آرمان
ای، دور از انتظــار نیســت. بانکــداری الکترونیــک در ایــران بــه عنــوان  جایگــاه اول منطقــه

صنعتی پویـا وارد دوران بلـوغ خـود شـده و نظـام بـانکی را بـه عنـوان صـنعتی سـرآمد در 
روزافزون همه اقشار اجتماع استفاده از فناوری روز برجسته کرده است. استفاده گسترده و 

منـدی از افـزایش سـرعت، دقـت و  هـای نـوین، بهره از خدمات پرداخت متکـی بـه فناوری
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سهولت خدمات پرداخت را نصیب مشتریان بانکی کرده است. در مقابـل تغییـر محسـوس 
های بانکی کشور، بخـش سـنتی بانکـداری کـه در خـدمات اعتبـاری متجلـی  نظام پرداخت

 کند.  در برابر پذیرش فناوری مقاومت میشود، هنوز  می
 ۱۳۷۲با تصویب طرح جامع اتوماسیون بانکی در مجمع عمـومی، بانـک مرکـزی در سـال 

وارد عرصه بانکداری الکترونیک شد و پس از ایجاد سوئیچ ملـی پرداخت(شـتاب)، سـایر 
پـس از  های پرداخت خرد و کالن مانند: ساتنا، پایـا، تابـا، شـاپرک، چکـاوک یکـی سامانه

دیگری متولد شدند. از نظر ابزارها و کانال های پرداخت نیز رشدی قابل مالحظه را شاهد 
بودیم. دیری نخواهد پایید که هر ایرانی به طور متوسـط، روزانـه یـک تـراکنش الکترونیـک 
بانکی را تجربه کند. در کنار رشد استفاده از پایانه های فروش، خودپرداز و سایر ابزارهـای 

خت، آمارها از استقبال روز افزون هموطنان از خدمات بانکـداری مجـازی و اینترنتـی پردا
همچنــین بانــک مرکــزی بــرای تــامین امنیــت و افــزایش رضــایت مشــتریان  حکایــت دارد.

های نماد و نهاب بسـتری  سامانه .بانکداری الکترونیک نیز گام های اساسی برداشته است
تفاده از امضای دیجیتال فراهم کرده و مرکـز کنتـرل امن برای شناسایی هویت مشتری و اس
های بانکی (کاشف) بـرای مـدیریت یکپارچـه امنیـت  امنیت شبکه و پاسخگویی به فوریت

اطالعات در نظام بانکی و ایجاد سپری امن در برابر تهدیدات خـارجی و داخلـی، تاسـیس 
  شده است.

م بـانکی در ایـران و کشـورهای عالوه بـر ایـن، مقایسـه اثـرات اینترنـت بـر بـازدهی سیسـت
فنـاوری اطالعـات و اینترنـت بـر بـازدهی سیسـتم  تأثیردهد که  منتخب عضو منا نشان می

واحــدی در تعــداد  ۱۰۰۰بـانکی کشــورهای عضـو منــا بــه لحـاظ انــدازه باالســت. افـزایش 
 ۳۵/۰تـا  ۲۷/۰های خودپرداز در کشورهای عضو منا بازدهی سیستم بانکی را بین  دستگاه

تـا  ۱۴/۰ی ایرانی مـورد مطالعـه بـین ها بانککه این مقدار در  دهد. حال آن د ارتقا میواح
واحـد افـزایش یابـد،  ۱۰۰۰واحد است. همچنین اگر تعداد تراکنش های اینتزنتـی  ۱۹/۰

واحــد افــزایش  ۲۳/۰تــا  ۱۷/۰بــازدهی سیســتم بــانکی در کشــورهای منتخــب عضــو منــا 
های اینترنتی بـازدهی سیسـتم بـانکی  تعداد تراکنش واحدی در ۱۰۰۰یابد. اما افزایش  می

توان نتیجه گرفت که  می بنا بر ایندهد.  واحد ارتقا می ۱۷/۰تا  ۱۳/۰در ایران را به اندازه 
گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در ارتقای بازدهی سیستم بانکی در ایران  میزان بهره

تانسـیل بـرای ایـران وجـود دارد تـا بـا اتخـاذ کمتر از کشورهای مورد مطالعه بـوده و ایـن پ
های فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـر  تصمیمات جدی در ایـن رابطـه، اثـر گـذاری مولفـه
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بازدهی سیستم بانکی را افزایش دهد. سایر متغیرهای مدل هم در مـورد ایـران و هـم بـرای 
ستم بانکی دارند. ات مشابه بر بازدهی سیتأثیرکشورهای منتخب عضو منا تا حدود زیادی 

ها به غیر از متغیر عمق سرمایه و ریسک اعتباری، سایر متغیرها  که در تمامی مدل طوری به
مورد انتظار و معنادار بر بازدهی سیسـتم بـانکی دارنـد. نسـبت تخصـص وام، انـدازه  تأثیر

اظ مثبت و بـه لحـ تأثیربانک و قابل معامله بودن سهم بانک در بازار بورس آن کشور نیز 
 تـأثیروری بانک دارد. حجـم مالکیـت دولتـی و نسـبت ناکـارایی نیـز  آماری معنادار بر بهره

  منفی و معنادار بر بازدهی بانک دارند. 

  گیری بحث و نتیجه -۷
ایـن تحقیـق اثــرات اینترنـت بـر بــازدهی سیسـتم بـانکی در کشــورهای منتخـب را مطالعــه 

های بانکی مربـوط بـه  سیستم بانکی، ابتدا دادهکند. برای برآورد اثر اینترنت بر بازدهی  می
بانـک) از پایگـاه اطالعـاتی بانـک اسـکوپ در  ۶۸کشور عضو منا ( ۱۱برآورد مدل برای 

ها دو مدل جداگانه برآورد  استخراج شد. سپس با استفاده از این داده ۲۰۱۸ -۲۰۰۵دوره 
ز نــرخ عایــدی حقــوق هــا و در مــدل دوم ا گردیــد و در اولــین مــدل از نــرخ عایــدی دارایــی

عنوان متغیــر وابســته مــدل اســتفاده شــد. همچنــین دو شــاخص تعــداد  صــاحبان ســهام بــه
عنوان نمـادی از کـاربرد اینترنـت در  های اینترنتی بـه های خودپرداز و تعداد تراکنش دستگاه

  ارائه خدمات بانکی در مدل منظور گردیده است. 
نتایج برآورد مدل نشان داد که، بـه غیـر از متغیـر تـوان سـرمایه و ریسـک اعتبـاری، سـایر 

درصد) بر بازدهی بانک دارند.  ۵(در سطح معناداری  مورد انتظار و معنادار تأثیرمتغیرها 
که نسبت تخصصی وام، اندازه بانک، اسـالمی بـودن بانـک و قابـل معاملـه بـودن  طوری به

مثبت و به لحاظ آماری معنـادار بـر نـرخ عایـدی  تأثیربورس آن کشور سهم بانک در بازار 
ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام بعنوان شاخصی از عملکرد و بـازدهی بانـک  دارایی

منفـی و معنـادار بـر بـازدهی بانـک  تـأثیردارد. حجم مالکیت دولتی و نسبت ناکارایی نیز 
های اینترنتـی اثـر مثبـت  های خودپرداز و تعداد تراکنش ها تعداد دستگاه دارند. در این مدل

مدل، در بلندمدت و با ثابت بـودن  ۴و معنادار بر بازدهی بانک دارند. براساس نتایج هر 
واحـد  ۱۰۰۰اینترنتـی  هـای های خودپرداز و تعداد تراکنش سایر عوامل، اگر تعداد دستگاه
عنوان شاخصی از بازدهی  ها و عایدی حقوق صاحبان سهام به افزایش یابند، عایدی دارایی
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مثبـت اسـتفاده از  تـأثیردرصد افزایش خواهـد یافـت. ایـن امـر  ۳۵/۰تا  ۱۷/۰بانک بین 
  دهد.  اینترنت در ارائه خدمات بانکی را نشان می

توان برای استفاده بهتر  مطالعات تجربی انجام شده میبا توجه به نتایج این تحقیق و سایر 
  و کاراتر از اینترنت در فرایند توسعه اقتصادی پیشنهادات زیر را ارائه کرد: 

ها و ایجاد بسترهای الزم برای گسترش استفاده از اینترنت  تصویب سیاست -
 ار. های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند کسب و ک و تکنولوژی

تنوع بخشی به خدمات بـانکی کـه قابلیـت اسـتفاده از اینترنـت و اینترنتـی  -
 شدن را دارند، مانند ایجاد حساب، فرایند دریافت کارت بانکی و غیره .

ارائه خدمات بانکداری اینترنتی ایمن و قابل اعتماد به مشتریان بـه منظـور  -
  گسترش کیفی خدمات و ارتقای کمی مشتریان بانک.
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