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 بررسی تاثیر فناوري اطالعات بر بهبود کارایی سازمان
 ( مورد مطالعه: شعب منتخب بانک اقتصاد نوین  در شهر تهران )

 
 Aslani133@gmail.com، کارشناس فناوري اطالعات شرکت رایانه خدمات امید ،  داود اصالنی مناف

 Barati112@gmail.comاکرم براتی ، کارشناس بانکداري ، بانک اقتصاد نوین ، 

 چکیده

 این هدف، تحقق براي .کنند می ایفا را حیاتی و نقش اساسی کشور یک پایدار توسعه فرایند در نهاد خدماتی، یک عنوان به ها بانک

 به است. ناممکن اطالعات بدون فناوري بانکداري تصور و است ناپذیر اجتناب بانکداري در پیشرفته و کارآمد بانکی نظام به پرداختن

هدف بررسی تاثیر  با حاضر ژوهشپ .رود می شمار بانکداري به سیستم در ارزش خلق اصلی محور فناوري اطالعات ترتیب این
 شامل آماري پس رویدادي بوده است. جامعه صورت به نیز پژوهش شده است. روش فناوري اطالعات بر بهبود کارایی بانکها انجام

 1396تا   1386منتخب بانک اقتصاد نوین شهر تهران در بین سالهاي  شعب اطالعات فناوري بخش ارشد کارشناسان و مدیران
هدفمند  یرتصادفیبه روش غکرده اند. در این پژوهش ، نمونه   اند که سیستم فناوري اطالعات را ، راه اندازي و استفاده بوده

بوده است، هرچند داده هاي پیش آزمون بر اساس داده هاي آرشیوي سازمان جمع  پرسشنامه نیز پژوهش شده است و ابزارانتخاب 
 ریسک بیشترین میانگین مربوط بهها و تحلیل آنها مالحظه شد که در پیش آزمون،  آوري شده است. پس از جمع آوري داده

و  شعب سهم بیشترین میانگین مربوط بهخودپرداز بود. در پس آزمون،  دستگهاي تعدادگین مربوط به و کمترین میان اعتباري
اعتباري بود. بنابراین مشخص گردید که در پس آزمون، میانگین نمرات کارایی افزایش یافته  ریسککمترین میانگین مربوط به 

                          هیفرضهمه فرضیه هاي پژوهش به جز  کارایی موثر واقع شده است.رسد فراگیر شدن فناوري اطالعات جهت ارتقا  است. به نظر می
، تائید شدند و به طور کلی نتایج نشان داد که فناوري اطالعات و ارتقا آن » فناوري اطالعات بر ریسک اعتباري بانکها تاثیر دارد «

هاي اطالعاتی  در بانک، جهت کمک  بهبود و ارتقا  فناوري جهت کاربردي هاییپیشنهاد  در ادامه، در بهبود کارایی بانک تاثیر دارد.
 است. گردیده به کارایی بیان
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 :مقدمه -1

در کشور، ورود به بازارهاي جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام  فناوري اطالعاتتوسعه  در
آید. بنابراین، استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات در جهت ایجاد و توسعه  شمار می    کارآمد از الزامات اساسی به و  کارابانکی 

 کی کشور حائز اهمیت است.در نظام بانو ارتقا کارایی آنها  بانکداري
کند تا با ارائه یکی از خدمات  فرصتی را فراهم می ،هاي مرتبط و دیگر سازمان بانکها  براي فناوري اطالعات استفاده فراگیر مردم از

، الکترونیک بتوانند تمرکز بر کانالهاي توزیع جدید، ارائه خدمات اصالح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونیک
ایجاد و افزایش  و همچنینبانکی جویی در زمان و دسترسی به کانالهاي متعدد براي انجام عملیات  ها، صرفه  جویی در هزینه صرفه

ها، ایجاد فرصت براي جستجوي مشتریان جدید در  رغم تغییرات مکانی بانک شهرت بانکها در ارائه نوآوري، حفظ مشتریان علی
 ارائهدر واقع  ).1،2012(گارتر را به همراه بیاوردبازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراري شرایط رقابت کامل 

 با همگامی اهمیت بر ها سازمان رو، این از .است رضایت او جلب و مشتري حفظ براي مؤثر هاي راه از یکی مناسب و  جدید خدمات

 بهره وکار، کسب هاي مدل تغییر در پیشرفته اطالعاتی و ارتباطی هاي فناوري انکارِ غیرقابل به نقش باتوجه  .اند  واقف روز فناوریهاي

 و تحقق براي ضروري ابزارهاي از یکی بنابراین ).2،2012(یانگ و همکاران شود می بیشتر فناوري اطالعاتی خدماتمزایاي  از مندي
 فعالیتهاي و پولی عمل و مالی جهانی هاي سیستم با همگام که است الکترونیکی پرداخت سیستم ، وجودفناوري اطالعات گسترش

 ).2009، 3(چانگ گو که این خود گویاي اهمیت این ابزار است کند تسهیل را فناوري اطالعات خدمات به مربوط
 خود هاي درخواست به آن کاربردي هاي و برنامهفناوري  طریق از که سازد می قادر را بررکا که است فناوري یک فناوري اطالعات

 .)2010 ،5جوجیس ؛2003 ،4پردازد(پستچیب غیره در هر مکان و زمانی و ها قبض حساب، پرداخت صورت کاال، یک بر خرید مبنی
 نمایند جلب نیز را وي مندي رضایت الزم است کند تامین درستی به را کاربر نیازهاي بتوانند فناوري اطالعات هاي آنکه سیستم براي

 و بدخدا(ع گرفت نظر در فناوري اطالعات موفقیت ارزیابی براي مهم عنوان معیاري به را مشتریان پذیرش توان می نتیجه در
 بر بیرونی عوامل پیگیري اثر براي مبنایی ارائه ، جامعه یک در فناوري پذیرش بحث از اصلی هدف واقع در). 1392 همکاران،

 هاي سال در ).1391 وهمکاران، زاده قربانی( باشد می فناوري خدمات نوع یک از کاربران استفاده قصد و نگرش درونی، باورهاي

 مطالعات، این مراحل و اجزاء مهمترین از .است انجام شده بانکداري صنعت در کارایی گیري اندازه براي زیادي پژوهش هاي اخیر

 و محور توسعه عنوان به اطالعات ). فناوري2013، 6است(ماتیویز بانکداري صنعت در ها ستاده ها و نهاده تعریف درباره گیري تصمیم
 در آن روند و اطالعات به فناوري نگرش باشد. می شدن مطرح و گسترش حال جهانی در رسانی اطالع نظام استقرار منظور به
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ساختارهاي  در شگرفی تحوالت به که اي گونه به فناوري دارد، این تغییرات روند وسعت و سرعت بر دنیا داللت پیشرفته کشورهاي
 از را ما اطالعات، شکوفایی فناوري و رشد بسترهاي و جهانی حرکت این توجه به عدم و شد خواهد منجر جوامع ارتباطی بنیادین

فناوري اگرچه طی سالها برخی از .  )1382 ،ی(ابراهیم کرد خواهد آن بکارگیري در کورکورانه تقلید وادار به و حذف جهانی ارتباط
تا رسیدن به   گیرد، اما قرار میهاي خودپرداز و کارتهاي بدهی، در نظام بانکی کشور مورد استفاده  ماشین : نظیر هاي اطالعاتی

 حال در نیز  میان بانکها در اطالعات فناوري از چرا که استفاده ت زمینه راهی طوالنی در پیش اس این سطح کشورهاي پیشرفته در

 میان را رقابت از جدیدي هاي شکل پدیده و این پذیرد می صورت شبکه توسط بانکی خدمات دیگر ارائه عبارت به ؛ باشد می گسترش

 از جدیدي با شکل را خود ،توسعه خط در گرفتن قرار جهت ناچار هستند  بانکها  صورت این در که است نموده بانکها ایجاد

 پایدار توسعه فرایند در نهاد خدماتی، یک عنوان به نیز بانکها ).1380کهزادي،( سازند الکترونیکی همگام بانکداري نام با بانکداري

 در بانکداري پیشرفته و کارآمد بانکی نظام به پرداختن اهداف فوق، تحقق براي. کنند می ایفا را حیاتی و اساسینقش  کشور یک

 در ارزش خلق اصلی محور فناوري اطالعات ترتیب این به .است ناممکن اطالعات بدون فناوري بانکداري تصور و است ناپذیر اجتناب

 اطالعات، هنوز فناوري محور بر بانکی نظام گیري شکل عالوه بر که است چنان فناوري این تاثیر .رود می شمار بانکداري به سیستم

 با همسو فعال، آفرینی نقش حضور و این برکت به هم ایران بانکداري. رود می به شمار نوین بانکداري اصلی پیشران فناوري این

گرفته  صورت شگرفی پیشرفتهاي بخش این در ابزارهاي مالی و بخشها در نیافتگی توسعه رغم به و گام برداشته جهانی روندهاي
 زمینه در پیشرفت پیش طعم از بیش ایران بانکداري تا برداشت باید گامهاي بسیاري هنوز حال این با ).1391 (کبوتري، است

 اطالعات فناوري نقش بررسی درصدد و بوده همین راستا در نیز حاضر پژوهش .بچشد را کارایی نهایت بهبود در و اطالعات فناوري

 آمادگی توان می ،رابطه شناسایی این با .باشد می اقتصادنوین بانک در بانکداري هوشمند سیستمهاي در سازمانی کارایی در بهبود

 و پس آزمون پیمایشی پژوهش، این .کرد درك را آن توسعه مؤثر در عوامل و اطالعات فناوري از  استفاده و پذیرش براي جامعه
 .ه است شد انجام تهرانبانک اقتصاد نوین شهر  مشتریان بین در 1396باشد که در سال  می

 : پژوهش پیشینه -2

 دیدگاه از مشتریان پاسخگویی به بهبود در اطالعات فناوري نقش عنوان با خود را پژوهش )1393پور( حاجی و رنانی شریفی     

 انجام 269 تعداد به تهران شهر در یک بانک شعب کارکنان و  مدیران کلیه شامل آماري در جامعه ، بانک کارکنان و مدیران

 T تک متغیره، Tآزمون  اي فاصله برآورد و توصیفی آمار هاي روش از استفاده با پژوهش پرسشنامه از حاصل هاي داده .دادند
 از استفاده که بود آن از نتایج حاکی گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد توکی و آزمون طرفه یک واریانس تحلیل  مستقل،

بین  همچنین دهد. می افزایش را بانک در الکترونیک) پاسخگویی بانکداري خدمات و رایانه دورنگار، (تلفن و اطالعات فناوري
 بهبود در فناوري اطالعات نقش پیرامون خدمت سنوات و مدرك تحصیلی جنسیت، لحاظ از مدیران و کارکنان دیدگاه

 و هدفمند نظارت با اطالعات که فناوري داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج بنابراین .وجود دارد داري معنا تفاوت پاسخگویی
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 تخصیص بهینه مشتریان، شکایات به پاسخگویی در مراتب، سرعت سلسله در ها گزارش سریع و موقع به مدیران، ارائه دقیق

 گردد. می اداري فساد کاهش نتیجه در و پاسخگویی بهبود موجب شان اطالعات بانکی به مشتریان سریع دسترسی و منابع

 پتروشیمی شرکت ارتباطات بر عملکرد و اطالعات فناوري تاثیر بررسی با عنوان خود پژوهش ) در1393( همکاران و باورصاد    

به  فجر پتروشیمی شرکت کارکنان و مدیران کلیه ، شامل آماري متوازن در جامعه امتیازي کارت از الگوي استفاده با فجر
 از روش استفاده و نمونه متفاوت بندي  درجه و ناهمگنی توجه به با ، نمونه عنوان به نفر 202 جامعه و نفر 624 تعداد

 و رشد افزایش فرآیندهاي داخلی، بهبود بر اطالعات فناوري  بکارگیري تعیین تاثیر درصدد تصادفی، - اي طبقه گیري نمونه
 تحلیل جهت پژوهش، این مطالعه برآمدند. در مورد شرکت در مالی بهبود میزان و رضایت مشتریان افزایش میزان یادگیري،

 بیشترین که داد نشان پژوهش هاي یافته. گردید یکطرفه استفاده و واریانس  ها عامل نمره بودن نرمال هاي آزمون از ها داده

 بدست اینگونه باشد. در مجموع می مالی بهبود به مربوط تاثیر کمترین و فرآیندهاي داخلی به مربوط اطالعات فناوري تاثیر

 باشد. می اطالعات فناوري از زیاد متاثر حد در متوازن امتیازي کارت الگوي اساس سازمانی بر عملکرد بهبود که آمد
 سودآوري بر شعب فروش و ي پایانه خودپرداز، دستگاههاي بکارگیري عنوان تاثیر با خود پژوهش در )1392( کیانی و اسدزاده    

 صنایع در چشمگیري صورت به فناوري اطالعات از گیري بهره ، اخیر سالهاي در که عنوان نمودند ایران منتخب بانکهاي

 بانکداري شرایط ارتباطات و اطالعات فناوري از با استفاده. است یافته افزایش بانکداري صنعت در بویژه خدماتی ایران

 فناوري اثر پژوهش این در.شده است فراهم کشور در اطالعات تبادل و گذاري امنیت سرمایه الکترونیکی، پرداخت اینترنتی،

 بررسی ایران در منتخب بانکهاي آوري سود بر )خودپرداز دستگاه و شعب پایانه فروش، پایانه شامل (ارتباطات و اطالعات

 رفاه کارگران، تجارت، پارسیان، نوین، اقتصاد( کشور بانک منتخب سیزده تابلویی هاي داده از استفاده با مدل. گردیده است

 اثرهاي با سنجی اقتصاد مدل یک قالب در  )ملی بانک و ملت کارآفرین، معدن، صنعت و صادرات، سینا، سرمایه، سپه، سامان،

 مثبت تاثیر ارتباطات و اطالعات فناوري که آن است بیانگر آمده دست به تایجن .گردید برآورد )1381-1388 ( دوره طی ثابت

 است. داشته ایران هاي بانک بر عملکرد

 با سازمانی وري بهره اطالعات بر فناوري تاثیر بررسی براي مدلی ارائه با عنوان خود پژوهش در )1392( زاده حسین و مقیمی    

تاثیرات  مجموعه از ابتدایی فهرست تهیه هاي گذشته، پژوهش بررسی از پس فارس) استان صنایعدر  (مطالعه فرایندگرا رویکرد
 مولفه هشت و خبرگان، متخصصان نظر از استفاده با ادامه در .گرفت کار قرار دستور در سازمانی فرایندهاي بر اطالعات فناوري

 استان در صنعتی و تولیدي شرکت 148 از میدانی هاي داده سپس. گردید معرفی مدل مفهومی قالب در و استخراج نهایی

 ، رهگیري طریق از اطالعات فناوري که دهد نشان می ها داده این تحلیل نتایج شد. گردآوري از پرسشنامه استفاده با فارس
 فرایندها،  پذیري پایش و سازي  هماهنگ پذیري، پذیري، تحلیل انعطاف خودکارسازي، ارتباط، بهبودپذیري،

 ارائه پیشنهادهایی وري سازمانی  بهره بر اطالعات فناوري تاثیرگذاري براي بهبود پایان در .باشد تاثیرگذار وري بهره بر تواند می    

 است. گردیده
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 به ایران، بانکی نظام در عملکرد بر تاثیر ساختار بر مبنی گرایان، ساختار  نظریه اساس بر )،1391( لیال جعفري کاشی، خداداد    

 هاي داده روش از استفاده ) با1380-1385(   هاي سال طی کشور، دولتی و بانک خصوصی هفت به مربوط اطالعات بررسی

 شاخص از استفاده با سیستم بانکی عملکرد شاخص عنوان به وري بهره ابتدا  .است قرارگرفته بررسی و تحلیل پانلی مورد

 ارزیابی بانک وري بهره روي بر محیطی و صنعتی ساختاري مختلف درونی، عوامل تاثیر سپس ، شد محاسبه تایل -ترنکویست

 .باشد می ایران بانکداري صنعت در گرایان ساختار نظریه تأیید عدم بیانگر نتایج تحقیق .است گردیده
 بانک گرو در اقتصادي کارایی ایران، بانکی در نظام ساختار بررسی ) ضمن1387گیر( هانه و میدانی ناجی بحرینی، زاده حسین    

 دو از تحلیل، این در .گیرد می قرار و مقایسه بررسی مورد مقیاس به متغیر نسبت بازدهی فرض با دولتی، و خصوصی هاي

 از استفاده با کارایی، محاسبه .شود می استفاده افزوده ارزش رویکرد با اي واسطه نگرش و درآمدي رویکرد با اي نگرش واسطه

 بودن پایین نیز آن علت که است خصوصی هاي بانک از بیشتر بانکهاي دولتی اقتصادي کارایی دهد می نشان نخست رویکرد

 در ها بانک نوع این مدیریتی متفاوت هاي دیدگاه نیز و بودن تاسیس تازه دلیل به خصوصی بانکهاي کارایی تخصیصی میزان

 علت و است دولتی هاي بانک از بیشتر خصوصی هاي بانک کارایی اقتصادي دوم نگرش در .است تولید هاي نهاده از استفاده

 .هاست بانک این در فنی کارایی بودن میزان باال آن، اصلی

 کاستی شناسایی آنها هدف  .اند محاسبه کرده و تعریف را تجاري هاي بانک در کارایی معیار )1384(صفري رئیس و امیري     

 هاي بانک در کارایی عدم شاخص همچنین  .است بوده کارایی از شاخص استفاده با بانکی، نظام در قبلی ریزي برنامه هاي

 بانکی نظام کارایی عدم عامل عنوان به ها، بانک سپرده جذب هدف معرفی از پس آنها .اند نموده را محاسبه سپه و صادرات

بانکها در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده، به عدم کارآیی آنها هدف گذاري  و معتقدند اند پرداخته نهادگرایانه رویکرد از ایران
منجر شده است. سیاست گذاري اغلب بانکها در جهت افزایش دارایی هاي ثابت درست نیست. در زمینه نیروي انسانی نیز 

 .سیاست گذاري هاي نظام بانکی قابل نقد است
 دوره طی ماهه سه بازه زمانی در را هاي کشور شهرستان سایر و تهران در سامان بانک شعبه 12 کارایی نیز )1384( مطلق صفا    

 و نهاده عنوان به را فعالیت ماههاي تعداد و پرسنل ها، دارایی است. وي محاسبه نموده ها داده تحلیل روش با )1383-1382(
 به ثابت دارایی نسبت سابقه فعالیت، تاثیر وي همچنین است. گرفته نظر در ستاده عنوان به را خدمات و و تسهیالت ها سپرده

 اول، عامل سه که است گرفته نتیجه و کرده بررسی ، کارایی به را به زن مرد پرسنل نسبت ، یافتگی توسعه میزان داراییها، کل

 .است داشته کارایی بر منفی اثر عامل چهارم، و مثبت اثر

 و صادرات توسعه کشاورزي، تخصصی مسکن، بانک 4 و رفاه سپه، ملت، تجارت، صادرات، ملی، تجاري بانک 6 کارایی بررسی     
 ها است. نهاده ) بوده1383( هادیان و حسینی عظیمی بررسی نیز موضوع )1376-1378زمانی( ي دوره در معدن و صنعت

 اعتبارات و وام تجارت، قانون ،اسالمی عقود قالب در تسهیالت شامل ها ستاده و ثابت هاي دارایی سپرده، تعدادکارکنان، شامل:

 به مربوط را اقتصادي تخصصی ناکارایی بیشترین و ملت بانک به را مربوط فنی ناکارایی بیشترین تحقیق، نتیجه و بوده اسنادي
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 بوده درصد 74,3 اقتصادي کارایی درصد 86,4 تخصیصی درصد،کارایی 84,2فنی کارایی است. کرده تجارت شناسایی بانک

 .است

 مورد ها داده پوششی تحلیل با روش تایوان تجاري هاي بانک برکارایی را مالی ساختار تجدید اثر ) 2010(7همکاران و هسایو    

دوره  به نسبت )2002-2003( ساختاري اصالح دوره طی کمتري عملیاتی کارایی داراي ها بانک و قرارداده بررسی
 .است یافته بهبود مالی اصالح از بعد وکارایی ودهب ) 2000-2001(پیش

 این که دادند سازمان، نشان ساختار بر ارتباطات و اطالعات فناوري عنوان اثرات با خود پژوهش ) در2010( 8همکاران و بلوم   

 سمت به گیریها تصمیم هدایت اطالعات، موجب به بهتر دستیابی .دارند متفاوتی اثرات از سازمان سطح هر بر فناوریها قبیل

 شود. می مراتب سلسله کاهش و تمرکز عدم باعث نتیجه در و سازمان تر پایین سطوح
 دولتی سازمانهاي در ارتباطات و فرایندها تسهیل در اطالعات وريفنا تاثیر عنوان با خود پژوهش رد) 2010(9وایگبو بزویک    

 کارآیی و مدیریت سازمانی، ساختارهاي ارتباطات، بر چشمگیري اثر ارتباطات و اطالعات فناوري اثرات دادند نشان لیبی،

 تمرکز یا عدم تمرکز روي است ممکن و شده سازمانی اختیارات نسبت در تغییراتی موجب اطالعات وريفنا. دارد سازمانی

 سطح در کارکنان از ظرفیت بهره گیري موجب ها فناوري این. باشد سازمانی اثرگذار کنترل و گیري تصمیم سیستمهاي

 به نیاز کاهش و نظارتی سنتی فعالیتهاي تغییر در اثرات، این نتیجه . میشوند فعالیتها از دامنه وسیعی انجام براي اجرایی

 کرده ارتباط برقرار سازمانی افراد سایر با سرعت به تا دهند را می امکان این افراد به اي رایانه هاي شبکه .است ناظر سرپرست و

 سرپرست بنابراین، .کنند و بدل رد خود فیزیکی موقعیت به توجه بدون را و اطالعات گذاشته اشتراك به را خود هاي ایده و

 .یابند اطالع مستقیم گزارش به نیاز خود بدون هاي مجموعه زیر از بیشتري افراد از فعالیتهاي تا بود خواهد قادر
 قرارداده بررسی مورد خصوصی، بانکهاي کنترل دوره مصر در بانک دوازده از نمونه عملیاتی و مالی ) عملکرد2007( 10عمران     

 عملکردي سایر معیارهاي یافته اما کاهش معناداري، بصورت خصوصی هاي بانک نقدینگی و هاي سودآوري نسبت برخی است.

 نتیجه و است بوده بهتر متفاوت، مالکیت با هاي سایر بانک به نسبت خصوصی هاي بانک نسبی عمکرد . است نیافته تغییر

 .دارند بیشتري پذیري اصالح خصوصی قابلیت هاي بانک که میگیرد

 با بررسی پژوهش ها ابعاد مورد سنجش جهت بررسی کارایی به شرح زیر است:    
ضریب             باشد. می اعتباري ریسک به ضریب مربوط کند، می متأثر متغیرها سایر از بیشتر را ها بانک کارایی که عاملی    

 به مجدد عدم تزریق و منابع رسوب به توجه با دستسهیالت است که به نظر میر به مطالبات ها همان نسبت بانک اعتباري ریسک

 داشته باشد. کارایی بر منفی تاثیر اقتصاد جریان

7 Hsiao et al 
8 Bloom 
9 Bezweek 
10 Omran 
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 به توجه با رود می انتظار .باشد می منابع بازار در شعبه سرانه سهم دارد، و معناداري مستقیم  رابطه کارایی با که متغیري دومین

 اخیر بهره هاي سال در الکترونیکی، بانکداري تجهیز هزینه ویژه به ثابت، هايي دارائیزمینه در ها بانک گذاريسرمایه حجم

 کارایی تحت تاثیر قرار گیرد. آتی هايسال در بانکی عملکرد بر آن تأثیر و برداري
 بانکها دوره طی هابانک کارایی بر مثبت تأثیر در انسانی نیروي کارایی بیانگر ها)، (سپرده منابع بازار در پرسنل  سرانه سهم ضریب

 قرار خواهد گرفت. بررسی برآوردي مورد ضریب مطابق که ستا
( رنجبر و  ها داردبانک برکارایی  معناداري و مثبت تاثیر ها، بانک تکنولوژي شاخص عنوان به پرداز خود هاي دستگاه ضریب تعداد

 ) .1393همکاران
 فرضیات پژوهش به شرح زیر است :

 فناوري اطالعات بر کارایی بانکها تاثیر دارد.
 فناوري اطالعات بر بعد ریسک اعتباري بانکها تاثیر دارد. _

 در بازار منابع بانکها تاثیر دارد. ري اطالعات بر بعد سهم سرانه شعبفناو _
 بازار منابع بانکها تاثیر دارد.فناوري اطالعات بر بعد سهم سرانه پرسنل در  _
 فناوري اطالعات بر بعد ضریب تعداد دستگهاي خودپرداز بانکها تاثیر دارد. _

 پژوهش:روش  -3

 پژوهشی وقتی. است ی پس از وقوع یا پس رویدادي لّع نوع از ها داده گردآوري لحاظ روش از و کاربردي هدف، نظر از پژوهش این

 شامل آماري امعهج .است کاربردي شود، پژوهشی می انجام سازمان یک خاص مسئله حل هایش براي یافته نتایج کاربرد قصد به

 90 تعداد 1396تا   1386در بین سالهاي  تهرانبانک اقتصاد نوین شهر  شعب اطالعات فناوري بخش ارشد و کارشناسان مدیران
 .انتخاب و به ابزار پژوهش پاسخ دادند غیر تصادفی هدفمند به صورتکه  بود نفر15 حجم نمونه . اند بوده نفر

مورد  آرشیوي سازمانهاي  بر اساس داده میزان کارایی شعب بانک اقتصاد نوین قبل از پیاده سازي فناوري اطالعات سنجش
در  هم سرانه شعبس( ریسک اعتباري،  گیري مجدد کارایی و ابعاد آن شامل سنجش قرار گرفت و بعد از پیاده سازي نیز با اندازه

 لیکرت اي درجه پنج مقیاس با ساخته محقق پرسشنامه از طریق  بازار، سهم سرانه پرسنل در بازار و تعداد دستگاههاي خودپرداز)

 مورد ارزیابی قرار گرفت.) 5= موافقم کامال و 4موافقم= ،3= ندارم نظري ،2= مخالفم ،1مخالفم= (کامال
دهد. پایایی پژوهش  این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیري در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میپایایی با 

ها، شرایط و نتایج آن است. اگر تحقیقی پایایی نداشته باشد، به سختی می توان نتایج را با  گر قابلیت تکرار و همسان در روش بیان
در پژوهش حاضر براي مشخص شدن پایایی  .)1380، ی نژادیخو(ا به شرایط دیگر تعمیم داداطمینان تفسیر کرد یا آنها ر

 استفاده گردیده است.طبق فرمول زیر  ،هاي همسانی درونی است پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ که یکی از روش
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                 )1فرمول    (
 

 :که در آن
ra:  پایاییضریب 

j  : مجموعه سؤالهاي پرسشنامه یا آزمونتعداد زیر 

 ام  Jواریانس زیر آزمون  :

 واریانس کل آزمون :
پرسشنامه توزیع و پاسخ ها جمع آوري و  ضریب آلفاي  15جهت تعیین پایایی پرسشنامه از طریق انجام پیش آزمون، تعداد 

 .شده است ارائه 2 هر یک از متغیرها در جدولپرسشنامه به صورت کلی و به تفکیک ضرایب پایایی کرونباخ محاسبه گردید. 
 

 ابزارهاي پژوهش شاخص هاي توصیفی -1جدول 

 اعتبار همزمان گاتمن آلفاي کرونباخ تعداد سوال زیرمقیاس مقیاس

 
 کارایی

 
 

 68/0 67/0 59/0 3 ریسک اعتباري

 60/0 64/0 63/0 3 سهم پرسنل

 72/0 77/0 77/0 3 سهم شعب

 60/0 60/0 59/0 3 خودپردازتعداد دستگهاي 

 
یعنی ضریب پایایی آلفاي کرونباخ، ضریب پایایی گوتمن و ضریب اعتبار  پژوهش يابزارها یفیتوص يشاخص ها 1جدول در 

تمن اگ ییایپا بیضر و کرونباخ، يآلفا ییایپا بیضرگردد که  همزمان به تفکیک مقیاس هاي پژوهش آورده شده است. مالحظه می
ضرایب با توجه به تعداد سواالت ، است 7/0است. در مورد مقیاس هایی نیز که این ضرایب پایین تر از  7/0باالي  در حد مطلوب
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .  SPSS20بعد از تکمیل، پرسش نامه به رایانه منتقل شد و با استفاده از نرم افزار مطلوب است. 

در سطح آمار استنباطی از بدین منظور از روشهاي آمار توصیفی یعنی فراوانی و درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار استفاده شد. 
 نتایج در قالب جداول ارائه شده اند.استفاده شده است.  وابسته جهت آزمون فرضیه هاي پژوهش tآزمون 
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 ا:یافته ه -4

 یافته هاي توصیفی -4-1

پژوهش به تفکیک  هر متغیر، انحراف معیار، میانگین ، یافته هاي توصیفی حاصل از متغیرهاي پژوهش شامل2در جدول 
 موجود است. آزمون آزمون و پس پیش

 
 پژوهش متغیرهاي از حاصل توصیفی هاي یافته -2جدول

 پس آزمون پیش آزمون زیرمقیاس متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 
 

 کارایی

 2,32 15,40 3,48 10,60 سهم پرسنل
 2,60 14,93 3,45 8,06 تعداد دستگهاي خودپرداز

 1,12 15,53 3,05 9,93 سهم شعب
 2,63 11,26 2,72 10,86 ریسک اعتباري

 
خودپرداز بوده است.  هاياه دستگ تعدادو کمترین میانگین مربوط به اعتباري  ریسک بیشترین میانگین مربوط بهدر پیش آزمون 
 اعتباري بوده است. ریسکو کمترین میانگین مربوط به  شعب سهم بیشترین میانگین مربوط بهدر پس آزمون 

 یافته هاي آمار استنباطی -4-2
ررسی نرمال بودن توزیع داده ها است که این مهم براي استفاده از آزمون هاي پارامتریک در بررسی تفاوت میانگین ها شرط اول ب

و  اسمیرنوف ˚با استفاده از آزمون کولموگوروف بررسی می گردد.  لکیو -رویشاپو  رنفیاسم ˚کولوموگروف  با آزمون هاي
چنانچه سطح می توان توزیع (نرمال، یکنواخت، پواسون و نمایی) داده هاي یک متغیر کمی را مورد بررسی قرار داد.  لکیو -رویشاپ

در پژوهش حاضر از این آزمون جهت بررسی نرمال بودن باشد، توزیع نرمال است.  05/0داري در این دو آزمون باالتر از  معنا
سؤاالت پرسشنامه استفاده شده است تا در صورت برقرار بودن این شرط بتوان از آزمون هاي آماري پارامتریک استفاده نمود. با 

، بوده است 05/0از  التربا اسمیرنوف ˚براي همه متغیرها با آزمون کولموگوروف دو آزمون  نیدر ا يسطح معنادارتوجه به اینکه 
 .شدها پذیرفته  ادعاي نرمال بودن داده

 وابسته استفاده شده است که نتایج در ادامه ارائه شده است:  T هاي پژوهش از آزمون براي بررسی  فرضیه
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 کاراییوابسته براي tنتایج آزمون  -3جدول

تفاوت  متغیر
 میانگین

انحراف 
 معیار

خطاي معیار 
 میانگین

درجه  t اطمینانفاصله 
 آزادي

سطح معنی 
 باال پایین داري

 001/0 14 -9,76 -21,58 -33,74 2,83 10,97 -27,66 کارایی

 688/0 14 -41/0 1,68 -2,48 97/0 3,75 -40/0 اعتباريریسک 

سهم سرانه شعبه در 
 بازار منابع

7,40- 2,55 66/0 8,81- 5,98- 11,20- 14 001/0 

در  سهم سرانه پرسنل
 بازار منابع

4,80- 4,41 1,13 7,24- 2,35- 4,21- 14 001/0 

تعداد دستگهاي   ضریب
 خودپرداز بانکها

6,86- 4,10 1,05 9,13- 4,59- 6,48- 14 001/0 

 
سهم سرانه شعبه در بازار ( و ابعاد کارایی معنی دار است یعنی بین میانگین متغیر Tنشان می دهد که مقدار  3نتایج در جدول 

قبل و بعد از مداخله آزمایشی تفاوت وجود  ) پرداز بانکها ودخ ضریب تعداد دستگهاي  ، سهم سرانه پرسنل در بازار منابع ، منابع
سهم سرانه شعبه در بازار و ابعاد ( کاراییباعث شده که  فناوري اطالعاتدارد و تفاوت میانگین ها معنی دار است. به عبارت دیگر 

تغییر کند و چون تفاوت میانگین ها منفی  ودپرداز بانکها)خ ضریب تعداد دستگهاي  ، پرسنل در بازار منابعسهم سرانه ،  منابع
 ضریب تعداد دستگهاي ، سهم سرانه پرسنل در بازار منابع،  سهم سرانه شعبه در بازار منابعو ابعاد ( کاراییاست می توان گفت 

تائید  هاي مربوط به تاثیر فناوري اطالعات بر کارایی و این ابعاد از آنبنابراین فرضیه . فته استافزایش یا بانکها ودپرداز بانکها)خ
 گردد. می

ریسک اعتباري قبل و بعد از مداخله آزمایشی تفاوت وجود ندارد و تفاوت میانگین ها  بین میانگین متغیر بعالوه مشخص شد 
فرضیه رد این  بنابراین اطالعات باعث نشده که ریسک اعتباري تغییر کند.معنی دار نیست. به عبارت دیگر ایجاد و ارتقا فناوري 

 گردد. می

 بحث و نتیجه گیري:

 گیري تصمیم در توانند می عوامل، روابط بین و ارتباط اساس بر بانکها کارایی سطح بردن االب جهت پژوهش نتایج از استفاده

 فعالیت هاي حوزه سایر شدنی مدیریت تخصصی،  بانک رباالت کارایی میزان به توجه با .شود واقع مفید و موثر ها بانک مدیران
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 هاي بانک جهت شده تعیین رسالت از انحراف عدم و وري  بهره و بهبود فضا، جهت از استفاده حداکثر و تأکید مورد ها بانک

 خواهد آمد. به عمل تخصصی

 تنوع  هاي شیوه از استفاده مناسب نظیر راهبري - استراتژي از استفادهبا  خود عملکرد و کارایی بهبود در سعی ها الزم استبانک

 تأثیر به توجه با .باشد داشته معتبر هاي تکنولوژي و اطالعات فضاي از آمد روز و استفاده بانکی فناوري اطالعات خدمات به بخشی

 هاي دوره برگزاري از ناشی انسانی نیروي از اقتصاد نوین بهینه بانک استفاده بیانگر ،منابع بازار از انسانی نیروي  سرانه سهم ،مثبت

 .است انگیزشی سایر عوامل و مناسب هاي آموزش و عملی

داد که خود منجر به  ءودپرداز بانکها را ارتقاخ هاياه تعداد دستگهاي  اطالعات میتوان  ها با ارتقا فناوري همچنین با توجه به یافته
 کارایی باالتر در مجموعه بانکی اقتصاد نوین خواهد شد.

 تأثیر توانسته ها بانک شعب که (سپرده) موید این نکته است منابع بازار در شعبه ي سرانه سهم تاثیر فناوري بر ضریبهمچنین 

به ارتقا کارایی  تجاري، غیر گاه و تجاري نقاط اکثر در بانکها شعب بسیار تعداد متعدد به توجه و باشند داشته کارایی بر مثبت
 کارایی، الزم است همچنان مد به آن مثبت تأثیر تحقق راستاي در شعب یا مکان یابی و  ادغام کمک شایانی نموده است.  بنابراین

 صورت به کارایی با ، منابع بازار از شعب  سرانه  رابطه مجازي بانکداري توان اینگونه بیان نمود که رویکرد بعالوه می گیرد. قرار نظر

به  بایست می شعب، تعداد و یابی مکان فرایند در بنابراین باشد.  می بهینه مقیاس توجه به لزوم دهنده نشان که است منفی
 .گیرند کار به کارایی بهبود جهت در الزم نظر تجدید مستمر صورت

رسد با  اطالعات باعث نشده که ریسک اعتباري تغییر کند. در واقع به نظر می ایجاد و ارتقا فناوريمشخص شد با توجه به یافته ها 
تسهیالتش را به راحتی پایش نماید اما در جهت کم کردن این سبت مطالبات به نبانک تنها توانسته  ،هاي نوین کمک فناوري

 مطالبات و کاهش دادن ریسک اعتباري الزم است اقدامات متقضی داشته باشد.
 بانکداري صنعت در نوین جهت ارتقا فناورهايورد توجه مسئولین بانک و کشور موارد زیر م  پیشنهاد میگردد ،به یافته ها با توجه

 : گیردبقرار 
 عملیاتها، تسریع ونوین  خدمات ارائه لزوم و زمان طول در کیفیت خدمت هاي مولفه تغییر و فناوري پیشرفتتوجه به  •

 مشتریان. ها، رجوع ارباب رضایت سازمان، افزایش و کارکنان وري  بهره بهبود ها، هزینه دقت، کاهش افزایش فرایندها،
 بانک و...) تلفن اینترنتی، بانکداري (مانند و الکترونیک هوشمند بانکداري سیستمهاي توسعه لزوم •
 توسعه امنیتی، هاي اهرم بردنباال و و...) اطالعات،اینترنت فناوري (مانند نوین فناوري رشد •

 بروز خسارت کاهش و امنیتی اطالعات، فایروالهاي از محافظت افزار، سخت و افزار نرم •

 کشور بانکداري صنعت اطالعات در فناوري بر عوامل موثر واکاوي •
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 جغرافیایی فاصله موجب کاهش الکترونیکی بانکداري صنعت در فناوري اطالعات کارگیري هپیشنهاد می گردد بانکها با ب •

 رقابت افزایش و پول انتقال و نقل بانکی و خدمات ارائه هاي هزینه کاهش همچنین و مشتري شده و بانک بین زمانی و

 آن در کشور گردند. سازي  بهینه و ها بانک  ساختار هزینه تغییر موجب نهایت در و خدمات کیفیت باال بردن و بانکها بین

 
 
 

 :منابع

 2اقتصادي. دوره  پژوهشهاي فصلنامه ساختاري، اثرات و ایران در تجاري بانکهاي کارایی ،)1384(صفري رئیس مجتبی و هادي امیري،
 .142-97 فحهص  3شماره 

 پژوهش مجله ها، داده پوششی تحلیل روش از استفاده با بانکی نظام کارایی ) محاسبه1383( هادیان ابراهیم، و آنیتا حسینی، عظیمی

 . 25 - 6صفحه  ایران اقتصادي هاي
 دانشگاه ارشد، نامه کارشناسی پایان آن، بر موثر عوامل بررسی و سامان بانک شعب کارایی گیري ) اندازه1384.( سارا مطلق، صفا

 .تهران
 و خصوصی بانکهاي کارایی اقتصاد مقایسه )،1387جهانگیر.( فرشته و اکبر علی میدانی، ناجی حسین، محمد بحرینی، زاده حسین

 .25صفحه  پژوهش) -علمی( توسعه و دانش مجله ها. داده )فراگیر( پوششی تحلیل روش از استفاده با ایران در دولتی
 تحقیقات مجله ایران، بانکداري صنعت عملکرد بر ساختاري عناصر تاثیر ارزیابی )،1391( لیال جعفري پري، فرهاد، کاشی، خداداد

 90-69 -98صفحات  اقتصادي،
صفحات طباطبایی.  عالمه حسابداري دانشکده و مدیریت دانش نشریه الکترونیک در ایران بانکداري موانع )1382(،  شاهد ابراهیمی

25- 48. 
 .191-180 صفحات الکترونیکی، تجارت همایش مقاالت مجموعه ،”جهان و در ایران الکترونیکی ) بانکداري1380( ،نادر کهزادي

 در آن میزان گیري اندازه و کاهش هزینه خدمات بانکی بر اطالعات فناوري بررسی تأثیر .)1390( احمد نژاد ترك ،افسانه قیومی فعال

 .تهران فرهنگ و علم ارشد دانشگاه کارشناسی ایانامهپ دي بانک : موردي بانکداري مطالعه صنعت

 و دیدگاه مدیران از مشتریانبه  وییخ گپاس بهبود در اطالعات فناوري ) نقش1393( هسیمرض پور یحاج حسین؛ رنانی، شریفی
  .تهران فناوري و علوم در اخالق فصلنامه کارکنان بانک

 با فجر شرکت پتروشیمی وارتباطات برعملکرد اطالعات فناوري تاثیر ) . بررسی1393( مهدي طاهري ،احسان شجاعی ،بلقیس باورصاد،

 چمران. شهید دانشگاه ارشد کارشناسی نامه یانپا متوازن. امتیازي کارت وي ال از استفاده
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  .ایران منتخب بانکهاي سودآوري بر و شعب فروش پایانه خودپرداز، هاي تگاهدس کارگیريأثیر بهت  )1392( هیوا کیانی ، احمد اسدزاده
 206-181 صفحات 30و 29 هاي شماره نوین، تجارت و اقتصاد فصلنامه ،

 دفراین رویکرد با سازمانی بهره وري بر اطالعات فناوري تاثیر بررسی براي مدلی ) ارائه1392( ماشااله زاده حسین ، سیدمحمد مقیمی
 .245-266 صفحات 4شماره  5 دوره اطالعات فناوري یریتمد )ارسف استان در صنایع ( مطالعه گرا
 استفاده از با ایران بانکی سیستم فنی کارایی بر موثر عوامل ) . بررسی1393( فرد فراهانی حسکوئی، سعید بکی رنجبر، مرتضی منصور

 دوم) شماره اول، سال( اقتصادسنجی مدلسازي ترکیبی. فصلنامه هاي داده رویکرد
 .42-23 فحاتص 

 فناوري پذیرش عوامل بررسی) 1392(،  اکرم فرهادي ،اسماعیل پریخانی ، فاطمه آغا حسینی ، مریماحمدي  ، محمدهیوا عبدخدا
 مجله ، تهران پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانهاي در فناوري پذیرش مدل اساس بر پزشکی مدارك بخش کارکنان توسط اطالعات
 .4 شماره  7 دوره سالمت، پیاورد پژوهشی

 پژوهش مجله ایران در اطالعات فناوري پذیرش بر موثر عوامل تحلیل فرا) 1391(، رودساز حبیب  سیدطهنانگیر  ،اهللا وجه زاده قربانی
 .17 دوره ، ایران در مدیریت هاي
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