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 چکیده
 لیدر شعب استان اردب یبانک مل یو عملکرد مال یبانک نینو یفناور یها تیظرف نیرابطه ب یبررس ق،یتحق نیا یهدف اصل

بار   یباانک  نیناو  یهاا  تیظرف نیرابطه ب یحاصل از بررس یدانیم یداده ها لیو تحل هیبه دست آمده از تجز جیباشد. نتا یم
مرباو  باه    یمولفاه هاا   لیو تحل هیشده است. برونداد حاصل از تجز پرداخته لیشعب استان اردب یلدر بانک م یعملکرد مال

 یبانک باا عملکارد ماال    نترنتیا تیفیتلفن بانک و ک تیفیدستگاه خودپرداز، ک تیفینشان داد که، ک یبانک نینو یها تیظرف
 قیتحق هیهر سه فرض نی. بنابراشدبا یم میمثبت و مستق رابطه نیدارد و جهت ا یرابطه معنادار لیشعب استان اردب یبانک مل
در شاعب اساتان    یباناک ملا   یو عملکرد مال یبانک نینو یفناور یها تیظرف نیب ،بر یمبن قیتحق یاصل هیفرض نیو همچن

 .دیگرد دییتا ،رابطه وجود دارد لیاردب

 بانک. نترنتیا تیفیتلفن بانک، ک تیفیداز، کدستگاه خودپر تیفی، کیعملکرد مال ،یبانک نینو یفناور: کلمات کلیدی

 

 مقدمه
با اساتفاده از رو    رانیاست، مد یاقتصاد یواحد ها رانیمهم صاحبان سهام و مد یاز دغدغه ها یکیشرکت  یعملکرد مال

قارار   ریتاث   ها را تحت شرکت یعملکرد مال یدر اداره بهتر سازمان و ارائه عملکرد ممتاز دارند. عوامل متعدد یسع دیجد یها
ا  را  یتجاار  یهاا  ندیبهبود روند ها و فرآ یکارا و مؤ ر برا یاز رو  ها یکند مجموعه ا یم یسع یدهد و هر شرکت یم

که   ییافزارها در انتخاب رو  ها و وجود نرم رانیمد یریپذ سکیرو ، ر تیکشورها، مقبول یافتگیتوسعه  زانیانتخاب کند. م
 ،میو کا  ی)لا  آن خواهاد شاد   نشیگاز در  یبرتر تیها وجود دارد موجب مز رو  ها در سازمان نیا یریکارگ به لیتسه یبرا

 یاقتصاد یها توسعه در سطح کالن و در سطح بنگاه ریکردن مس یط یبرا ریانکار ناپذ یمستمر ضرورت یگذار هیسرما .(6082
از  یاریبسا  یخیاسات. تجرباه تاار    یتصااد اق یهاا و بنگاههاا   شرکت تینشان دهنده توسعه فعال یگذار هیاست. توسعه سرما
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 یبا عملکرد مال یبانک نینو یفناور یها تیاز ظرف یرابطه بهره بردار یرسبر

 (ی اردبیلبانک مل )مورد مطالعه:
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شده و با  دیتول شیموجب استحکام و افزا ،یگذار هیمدعاست که سرما نیبر ا یشده گواه یو تازه صنعت افتهیتوسعه  یکشورها
 همکااران،  و )رهنماا  باشاد  یعملکارد صاعود   یانتظار داشت که عملکرد شارکت دارا  توان یم دیتول یو کم یفیارتقا سطح ک

8311). 
و  رانی. اماا ماد  ردیا گ یصورت ما  یمال یها ها بر اساس شاخص ها و سازمان از شرکت یاریعملکرد بس یابیحال حاضر ارز در

 ایا  یانحصاار  طیوجاود شارا   لیا شرکت ممکن اسات باه دل   کیامر مهم توجه داشته باشند که  نیبه ا دیها با سهامداران آن
 ،و هانات  ماز ی)ج نداشته باشد یمناسب تیوضع یسطوح مختلف بهره ور ازلحاظ که یسود آور باشد درحال یرسم ریارتباطات غ

مرباو  باه    یریا گ میساهام، تصام   مات یق ران،یپادا  مد لیاز قب ماتیاز تصم یاریبس هیپا یعملکرد مال یریگ اندازه .(6082
 نیا اسات. ا  یریا گ میتصام  رانیماد  فیوظاا  نیتار  و مهام  نیتر یاز اصل یکیاست.  گریاز موارد د یاریو بس ها یگذار هیسرما
 یکاار  ینادها یعملکرد( متناساب باا فرآ   یها و شاخص ارهایشده )با مع انجام یها یابیارز جیبر اساس نتا دیبا ها یریگ میتصم

 رانیماد  یریا گ میتصام  یاطالعات مستند، بهنگام و بااارز  بارا   شیدایموجب پ ،یمستمر عملکرد مال یابیارز سازمان باشد.
عملکارد   یابیارز ی. براشود یگوناگون اتخاذ م یها نهیآن درزم یکار یها تیو بهبود فعال زمانا ساهدف ارتق خواهد شد که با

سنجش  یبرا ROA,ROI,EPS,DPS یها از شاخص قیتحق نیوجود دارد که در ا یمختلف یها ها، شاخص شرکت یمال
 .(6081، )بنت استوارت استان اردبیل استفاده خواهد شد  یبانک مل یعملکرد مال
ها  سازمان قرار داده و ریشدت تحت تث  ها را به و ... سازمان انیو توقعات مشتر ازهاین ،یاسیس ،یاقتصاد ،یفناور راتییامروزه تغ

 هنا یزم در دیا جد یها یدو دهه گذشته رشد فناور یدهند. ط قیتطب راتییتغ نیخود مجبور هستند خود را با ا یحفظ بقا یبرا
 جادیعامل محرک ا یشدن بوده است. به عبارت بهتر فناور یجهان ندیدر ادغام بازارها و فرآ یهممارتباطات و اطالعات  عامل 

بعاد آن   کیا دارد و  یابعااد مختلفا   یگاذار  هیشاده اسات. سارما    یرقاابت  تیا مز جادیا یبرا یمهم یو مبنا یجهان یبازارها
شارکت در صانعت ماورد     یها تیو قابل یاصل ییاناوبهبود ت یبرا یگذار هیسرما نیاطالعات است. ا یدر فناور یگذار هیسرما
ها  شرکت یبرا دیو خدمات جد یابیگستر  بازار یمهم برا یاز ابزارها یکی یاطالعات یمهم است. فناور اریها بس آن تیفعال

 (.6082 ،)سو چانگ کرده است جادیرا ا یکنون تالیجیدر اقتصاد د
 یهاا  برنامه انیو مجر قگرانیاز تحق یاریبس یدغدغه  ،یسازمان یا ربخش یسنجه ها نیتر از مهم یکیبعنوان  یعملکرد مال

 یجاا  ریا اخ یتوسعه در دهه ها یاهرم ها نیتر از مهم یکیعنوان  اطالعات هم به یفناور ی. از طرفباشد یم یتوسعه سازمان
 یاجتماع یکاربر یبرا  یو علم قیدق یزیمستلزم برنامه ر ی. روند رو به رشد فناورستتوسعه باز کرده ا یها خود را در برنامه

ساطح   شیها و افزا بنگاه یرقابت تیمز شیافزا د،یعوامل تول ییجابجا تیموجب تقو یاطالعات یها یفناور شرفتیآن است. پ
ارتباطاات   یپرداز  اطالعات و قدرت برقرار یاز توان باال یبا برخوردار یاطالعات یها ی. اساسا فناورشود یم یمال تیوضع
 هیمناسب با تک یبه شکل یو حرفه ا یتخصص یسوق دهند که کارها ییجامعه را  به سو یدور توانسته اند به سرعت فضا راه

پرداختاه اناد.    نیدر جوامع ناو  یرگذاریها به تا  انهیرا یبا استفاده از توان بالقوه و باال ها یفناور نیبر آن ها به انجام برسد. ا
 یبنگاههاا  لیا در نگار  و تما  ینقاش ماؤ ر   تواناد  یاست که م یطالعات موضوع مهاما یفناور یمال یا ربخش نیهمچن
 دایا پ یتاوجه  قابال  شیاطالعات افزا یدر صنعت فناور یگذار هیسطح سرما نیآن داشته باشد. همچن یتوسعه یبرا یاقتصاد

کاه چارا     آنجاا  بوده است. از ها یذارگ هیاز انواع سرما کیبرابر هر  3از  شیب 6083در سال  ها یگذار هیسرما نیکرده است. ا
 اریاست، قطعاً انتظار باازده بسا   یگذار هیسرما کیو بازده  سکیطور معمول ر ها به نهیدر انتخاب گز یبخش خصوص یراهنما

 د،هوار چی)الدر کرده است دایتوسعه پ دهیپد نیدر ا یگذار هیحد سرما نیاطالعات وجود داشته که تا ا یفناور زاتیباال از تجه
6081.) 
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هاا و هام در    عملکرد ساازمان  بازخورد در بهبود کیعنوان  سازمان، هم به یو عملکرد مال یدر مورد ارتبا  فناور قیلذا تحق 
هاا   ها ازجمله باناک  برخوردار است. همه سازمان یخاص تیرو به تحول از اهم یها سازمان ریدر سا یفناور یکاربرد یتوسعه

هاا در   شارکت  تیا نموده اناد. قابل  مطلع و متوقع، انیبه مشتر یخدمت رسان یو چگونگ یستید چشروع به تفکر مجدد در مور
 تیا قابل کیها  سازمان ریمتغ طیبا توجه به شرا که شود یم دهینام یفناور یفرصت ها ،یفناور راتییبه تغ ییدرک و پاسخگو

شعب  یبا عملکرد مال یفناور یاز فرصت ها یبردار بهره نیرابطه ب یبه بررس قیتحق نیرو در ا نیرود. از ا یبه شمار م یاتیح
 یکه  ابت م یزیکند، اما چ یم رییتغ یزیوکار امروز، هر چ کسب یرقابت طیاستان اردبیل پرداخته شده است. در مح یبانک مل
. ردیگ یصورت م رییاست که در قبال آن تغ ییمقاومت ها رییانجام هر تغ یمانع برا نیاست و بزرگ تر راتییتغ یدهیماند پد
 ریا اخ یها شده در سال انجام راتییاست. تغ ازیموردن دیجد کیاستراتژ یپاسخ ها ،یامروز ریمتغ طیرقابت در مح یبرا نیبنابرا
 ییشناساا  ،یاصاالح اساتراتژ   یمرحلاه بارا   نیاول رییها را با مشکل مواجه کرده است. هنگام مواجهه با تغ از سازمان یاریبس
است. انواع بازارها بر  رییدر حال تغ زیبازارها ن نیا یحام یبلکه فناور ستندیفقط محدود به بازارها ن راتییتغ نیاست. ا راتییتغ

 کیا  نیتادو  یشارکت بارا   کیا  رناد ییکه به سرعت در حاال تغ  ییبازارها نیباهم در رقابتند. در چن یو فن یسر دانش علم
. ابدیدست  یرقابت تیخود به مز ید را داشته باشد تا بتواند نسبت به رقباخاص خو یفناور یها تیقابل دیبلند مدت با یاستراتژ

  نجاا یمهام هساتند. در ا   رانیماد  یشوند، برا یقلمداد م یرقابت تیمنبع مز کیعنوان  از آن جهت که به یفناور یفرصت ها
 توان یم نیهمچن. (6082 ،نر فلت)ور در زمان مناسب است دیجد یبا فناور قیتطب یشرکت برا ییتوانا یبه معن یرقابت تیمز

 نیا عملکرد استفاده نمود. به ا ریمنظور بهبود چشمگ سازمان به یها ندیو مجدد فرآ یاساس یطراح یاطالعات  برا یاز فناور
 جااد یداشاته باشاد ا   یدسترسا  یاطالعاات  یکه به فنااور  دیجد یو طرح ردیگ یقرار م ینیگذشته مورد بازب ندیصورت که فرآ

 .(6083 ،ربک)ات شود یم
ها و  سازمان ن،ینو یها یاند. با ظهور فناور شده یو تحوالت شگرف راتییها دستخو  تغ سازمان هیاطالعات کل یورود فناور با

خود  یدر همگام ساز یسع ادیراستا که با سرعت ز نیمهم در ا یاز صنعت ها یکیقرارگرفته اند.  دهیپد نیا ریادارات تحت تث 
کاه   باشاد  یما  یجامعه است، صنعت بانکادار  یازهایه و به دنبال خدمات متنوع تر و به روز تر با توجه به نها نمود شرفتیبا پ
از  یتعاداد  یسااز  یو خصوصا  یخصوص یها بانک سیکشورهاست. تثس یو اقتصاد یتجار یها بخش نیتر یاز اساس یکی

باعث شده کاه   ،یو خصوص یدولت یها بانک نیدر بخش جذب منابع ب یسود بانک زیاختالف ناچ نیو همچن یدولت یها بانک
با توجاه باه    انیمشتر یبرا تیمز جادیا یکنند و در پ یشیخود چاره اند انیحفظ و جذب مشتر یتر برا عیها هر چه سر بانک

 یکیبا رشد روزافزون معامالت الکترون گرید یباشند. از طرف انیبانک و مشتر نیخالق ب یرابطه  کی جادیآن ها و ا یازهاین
از  ریناپاذ  کیا تفک یعنوان بخش به کیالکترون یبانکدار ،یبه حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مال ازیو ن در سراسر جهان

در  دیا جد یا هیفرضا  کیا الکترون یبانکادار  نیآن بوده و  همچن ینقش اساس در اجرا یو دارا باشد یم کیالکترون یبازرگان
را  یمدار یمشتر یاستراتژ دیسود با شیبقا و افزا یاند که برا افتهیها در بانک زیاست و ن ها فراهم آورده بانک یوکار برا کسب

کاه   باشاد  یما  یفنااور  یاز فرصات هاا   یباردار  بهره یبرا یعمل یاز رو  ها یکی کیالکترون یاتخاذ کنند. درواقع بانکدار
مثبات و   ریتاث   زیا استان اردبیل ن یمل کبان ید مالامر بر عملکر نیبانک شده و ا انیمشتر شیدر آن باعث افزا یگذار هیسرما
 نیا مناسب و باه جاا باه ا    ییو پاسخگو یطیمح راتییو توجه به تغ صیکشور با تشخ یخواهد داشت. صنعت بانکدار ییبسزا
 دیا جد یسااختار  یفناور یفرصت ها نکهیبا توجه به ا .(6082 ،)سو چانگ همسو شود ایدن یتوانسته است با بانکدار راتییتغ

عادم   د،یجد یها یارشد از فناور تیریمد تیحما ،یچهار عامل مؤ ر ازجمله: فرهنگ سازمان قیتحق ی نهیشیپ یبررساست با 
پاسخ  افتنی یدر پ قیتحق نی. ارندیگ یقرار م یبررس مورد قیتحق نیبه دست آمدند که در ا یمدار ندهیو آ یاز فناور نانیاطم
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چه  لیشعب اردب یبانک مل ینوین بانکی با عملکرد مال یظرفیت های فناور از یبردار رهبه نیاست  که ب یسؤال اساس نیبه ا
 جود دارد؟و یرابطه ا

 

 پیشینه پژوهش

 یداخل قاتیتحق نهیشیپ
پژوهش  نیانجام دادند. ا نیزم رانیبانک ا یهوشمند بر عملکرد مال یها سازمان یژگیو ریبا عنوان تث  یقیتحق (8312) یمردان

. باشد یم یدانیو م یا ها کتابخانه داده یاست. رو  گردآور یشیمایپ -یفیها توص داده ی، ازنظر گردآوریف کاربردازنظر هد
( و 6082هوشمند )الکازاسبه و همکارانش،  یها سازمان یها یژگیپرسشنامه استاندارد و قیطر زپژوهش ا یابزار گردآور

و کارکنان بانک  رانینفر از مد 6100پژوهش  نیا ی. جامعه آمارباشد ی( م8310) یزیعز یپرسشنامه استاندارد عملکرد مال
 یریگ رو  نمونه نیهمچن نفر بدست آمد. 331 رگانمو یاست تعداد نمونه با توجه به جدول کرجس 8312در سال  نیزم رانیا
 نیا جیشده است. نتا انجام زرلیافزار ل ها با استفاده از نرم داده لیوتحل هی. تجزباشد یساده م یو تصادف یا صورت طبقه به

مشوق  ستمیو س یفرهنگ یستگیشا ک،یانداز استراتژ هوشمند ازجمله چشم یها سازمان یژگیاز آن است که و یپژوهش حاک
 دارد. یدار یمثبت و معن ریتث  ن،یزم رانیبر عملکرد مالى بانک ا یتیحما
راهبرد و  دهیها از زمان طرح ا در بانک یداخل یام دادند. حسابرسها انج بانک یداخل یبا عنوان حسابرس یقیتحق (8311) یعیبد
 یداخل ینقش حسابرس رامونیپ یادیز یها بحث شود، یخوانده م یشرکت تیبه نام حاکم رانیها که در ا اداره شرکت ریتدب

و  یبررس فیتعر نیتر یکل بحث باشد. در یبتواند راهگشا یداخل یجامع از حسابرس فیتعر کی ئهارا دیشا نیشده بنابرا مطرح
افراد  ای یاز کارکنان واحد حسابرس یتوسط تعداد نیمع یدر چارچوب ضوابط سازمان کی یها تیمستقل فعال یابیارز

 کی ایبانک  تیریاست که توسط مد یتقلمس یابیارز ،یداخل ی. درواقع حسابرسشود یم دهینام یداخل یحسابرس ،یها حرف
لحاظ  را از یکنترل داخل ستمیس تیکفا یداخل ی. حسابرسشود یانجام م ،یکنترل داخل ستمیس یبررس یبرا یبنگاه اقتصاد

است تا  تیریکمک به مد یداخل یهدف حسابرس .کند یو گزار  م یابیا ربخش و کارآمد بودن و استفاده از منابع سازمان ارز
 .شود یم تیرعا ایاجرا  دیگونه که با موارد به همان هیکل ابدی نانیاطم
با  یاطالعات بر عملکرد سازمان یفناور یها تیقابل ریتث  یبا عنوان بررس یقیتحق (8311) یشناس کاشان نژاد و حق یکاشان

لحاظ هدف  از قیتحق نیا نوب غرب شهر تهران انجام دادند.در بانک تجارت شعب منطقه ج یسازمان یچابک یانجینقش م
غرب  نفر از کارمندان شاغل در شعب جنوب 200 قیتحق نیا یآمار امعهست. جا یدانیو م یفیتوص تیبر اساس ماه ،یکاربرد

نفر اعالم شد. رو   812 قیتحق نیو مورگان نمونه ا یکه با استفاده از جدول کرجس باشند یبانک تجارت در شهر تهران م
بدست  جهینت نی. ادیگرد ستفادها زرلیو ل spssافزار  ها از نرم داده لیتحل هیتجز یساده انتخاب شد. برا یتصادف یریگ نمونه

 یبه بهبود عملکرد سازمان یسازمان یچابک شیضمن افزا توان یاطالعات م یفناور یها تیقابل تیو تقو یریآمد که با بکارگ
 .افتی  دست
اق بهادار در بورس اور شده رفتهیپذ یها بر عملکرد بانک یتنوع درآمد ریتث  یبا عنوان بررس یقی( در تحق8311) یمیابراه

در بورس اوراق بهادار تهران از سال  شده رفتهیپذ یها بر عملکرد بانک یتنوع درآمد ریتث  قیتحق نیر ادتهران پرداختند. 
در بورس اوراق بهادار  شده رفتهیپذ یها بانک هیپژوهش را کل ی. جامعه آمارردیگ یقرار م یبررس دمور 8316سال انیتا پا8311

معادله  قیموردمحاسبه قرارگرفته و سپس از طر Excel افزار با استفاده از نرم ازین مورد یرهایمتغ .دهند یم لیتهران تشک
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 نیمورد آزمون قرار گرفت. با انجام ا قیتحق هیفرض شریف F نو آزمو Eviewsافزار  با استفاده از نرم ره،یچند متغ ونیرگرس
بر عملکرد بانک  یبه درآمد ا ر منف نهیمثبت و نسبت هز یا ر ها ییو نرخ بازده دارا یمشخص شد که تنوع درآمد قیتحق

 ندارند. یاندازه بانک بر عملکرد بانک ا ر زیو ن تیکه نسبت مالک دهد ینشان م جینتا نیدارند. همچن
جام فعال در بورس اوراق بهادار تهران ان یها شرکت یعملکرد مال یابیبا عنوان ارز یقیتحق (8312) ییکایقاد ییصفا یلیخل

بر ارز   یمبتن یعملکرد مال یارهایاز مع یریگ و بورس و با بهره یمطالعه بر اساس نظرات خبرگان حوزه مال نیدادند. لذا در ا
 دیگروه تول یها شرکت یعملکرد مال یابیبه ارز اره،یو چند مع یمراتب سلسله ی، با ارائه مدلیبر حسابدار یمبتن یو عملکرد مال

 یبند رتبه یو برا FAHPاز  ارهایوزن مع نییتع یبرا کردیرو نیدر ا که یطور ادار تهران پرداخته شد. بهخودرو بورس اوراق به
صورت همزمان بهره گرفته شد.  به COPRASو  VIKOR  ،ARASاز سه رو   یعملکرد مال نیها بر اساس بهتر شرکت

ها داشت،  شرکت یدر عملکرد مال یحسابدار یارهایعبر ارز  نسبت به م یمبتن یارهایباالتر مع تیاز اهم تیحکا ها افتهی
برگرفته  جیبا ادغام نتا زین یینها یبند منطبق بودند. رتبه گریکدیبر  یادیتا حد ز یبند حاصل از سه رو  رتبه جینتا نیهمچن
 .دیسه رو ، حاصل گرد نیاز ا
 قیتحق نیانجام دادند. در ا یکیالکترون یکدارخدمات در بان تیفیبا عنوان سنجش ک یقی( تحق8312) یو دهقان طزرجان دیفر

شد. سپس جهت  ییشناسا یکیالکترون یخدمات بانکدار تیفیمؤ ر بر ک یها مؤلفه نه،یزم نیموجود در ا اتیپس از مرور ادب
مدل  ها، با استفاده از پرسشنامه یآور و جمع عیشد. پس از توز یمناسب طراح یها سنجه یحاو یا پرسشنامه رها،یسنجش متغ

مؤلفه  66 شده ییمؤلفه شناسا یکه از س دهد ینشان م جیشدند. نتا لیوتحل هیها تجز داده سیتاپس کیسروکوال و تکن -یا
 دگاهیاست که از د نیانگر ایمؤلفه، ب 66 نیا یمطلوب هستند. شکاف منف تیوضع یمؤلفه دارا 1و  یشکاف منف یدارا

 را برآورده سازد. انیت انتظارات مشترها بانک نتوانسته اس مؤلفه نیدر ا انیمشتر
 یها در بنگاه فناوری یها موفق فرصت یریکارگ عوامل ا رگذار بر به ییشناسابا عنوان  قیی( در تحق8313) یو خانلر یسهراب

از  یا نامه ا رگذار، را استخراج نموده و در قالب پرسش یها شاخص قیتحق ی نهیشیپ یابتدا با بررس ،رانیکوچک و متوسط در ا
 کیبا استفاده از تکن ،یاکتشاف یعامل لیها با تحل شاخص یبند حوزه سؤال کردند. پس از دسته نیا ینظران علم صاحب
براز   یها شاخص ی هیکل ها، افتهیالگو را مورد آزمون قراردادند. طبق  نیا یروابط ساختار ،یساختار یها معادله یالگوساز

شرکت  یفناور رساختی( و زنیبرخط )آنال ینشان داد که بلو  بازارها جیشدند. نتا دیتائ قبول بوده و قابل ی الگو در دامنه
و  یعلم یشنهادهایالگو همراه با پ نیا یکاربردها ،یانیهستند. در بخش پا یبستگ و هم یا رگذار  زانیم نیتر شیب یدارا
 بحث شده است. ییاجرا
 یها افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکت سرمایه فکری و ارز ( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین 8316) یصالح

 که دهددر بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج پژوهش بر اساس آزمون رگرسیون خطی چندگانه نشان می شده رفتهیدارویی پذ
ی رابطه آماری معناداری داروی یها افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکت ( و ارز نآ اجزای همراه به) فکری سرمایه بین

افزوده اقتصادی با  آمده از آزمون رگرسیون فازی، بین کارایی سرمایه ساختاری و ارز  دست وجود ندارد. بر اساس نتایج به
دارویی  یها مستقل، با عملکرد مالی شرکت تغیرهایها رابطه آماری معناداری وجود ندارد، اما بین سایر م عملکرد مالی شرکت

 تواند یم ،یا پژوهش، برخی از اجزای سرمایه فکری مانند سرمایه رابطه یها افتهیاری معناداری وجود دارد. بر اساس رابطه آم
 در بهبود سطح عملکرد مالی شرکت قلمداد شود. رگذاریعاملی تث 
در  شده رفتهیپذ یاه شرکت یعملکرد مال یابیفکری و اجزای آن بر ارز هیسرما ریتث  ی( به بررس8310) یمیو ابراه نمازی

عنوان شاخص  و سود هر سهم به ها ییبورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارا
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پژوهش  جیبه کار گرفته شد. نتا یبیترک یها پژوهش رو  آماری داده یها هیضعملکرد در نظر گرفته شد. برای آزمون فر
شرکت رابطه  یفکری با عملکرد مال هیسرما نیب ،یپس از کنترل اندازه شرکت و ساختار بده یحت دهنده آن بود که، نشان

رابطه  زیبا سود هر سهم ن یانسان هیماسر ییشده و کارا به کار گرفته هیسرما ییکارا نیب ن،یمثبت و معنادار وجود دارد. همچن
 معنادار است. ریبا سود هر سهم مثبت و غ ساختاری ییکارا نیمثبت و معنادار وجود دارد، اما رابطه ب

 کیتا  کنند یم یسع ،بافرصت های فناوری و عملکرد مالیروابط  تیریرابطه مد، با عنوان قیی( در تحق8310)ی صالح
 یهبنگا  نیب یوکارها با کسب یساز کپارچهی یبسته را برا نیتر ارائه و مناسب یروابط با مشتر تیریمد  یها از بسته یبند طبقه

که  دهد ینشان م ها یبررس جینتا شده است. گرفته بهره  یمراتب  سلسله لیتحل کیمنظور از تکن نیا یانتخاب کنند. برا
 یبرا یشتریب  تیاز قابل وب تمرکز دارند، هیبر پاصحنه  فناوری که بر خدمات پشت یها روابط با فرصت تیریمد یها بسته

 .باشند یخوردار مبر لیعملکرد ما نیبا تجارت ب یکپارچگی
 

 یخارج قاتیتحق نهیشیپ
وفاداری مشتری انجام  کیخدمات بانکداری الکترون تیفی: کیبا عنوان فناوری اطالعات در نظام بانک یقی( تحق6082) نایکاتر

 612 ادکوکران تعد جامعه نامحدود یریگ که بر اساس فرمول نمونه باشد یها م بانک انیپژوهش مشتر نیدادند. جامعه آماری ا
آلفای کرونباخ  بیبا محاسبه ضر زیآن ن ییایو پا دیصوری حاصل گرد ییروا قیبه طر سشنامهپر یینفر انتخاب شدند. روا

افزارهای   نرم قیاز طر یو استنباط یفیآمار توص یها های پرسشنامه از رو  داده لیبرای تحل .دیگرد دیبدست آمد، تائ 07.1
SPSS  وAMOS تیفیک نینشان داد که ب جی. نتاگرفتبه رو  معادالت ساختاری صورت  اتیفرض یاستفاده شد. بررس 

خدمات  تیفیابعاد ک ریاز تث  یحاک جینتا نیوجود دارد. همچن میرابطه مستق انیوفاداری مشتر یکیخدمات بانکداری الکترون
 .باشد یم انیتانه( بر وفاداری مشتررابطه دوس جادیو ا یدسترس تیقابل ت،ی)سهولت استفاده، جذاب یکیبانکداری الکترون

عملکرد  یرو یسازمان یها ییاطالعات و توانا یفناور ریمورد تث  در ق،یتحق یچهارچوب برا کی جادی( در جهت ا6082) یل
 یها یستگیسازمان و شا یها یستگیبه دودسته شا گذارد یم ریها تث  را که بر عملکرد شرکت یا بالقوه یها یتوانمند شرکت،

از  دیکه دارد با یخاص یها یژگیاطالعات به خاطر و یدر فناور یستگیکه شا اند دهیعق نیآنان بر ا کنند. میتقس یفن
 .   ردیقرار گ یبررس ها مورد و ا ر آن بر عملکرد شرکت شده کیتفک ها یفناور ریدر سا ها یستگیشا

منابع  ،اطالعات یدر فناور یگذار هیسرما نیب در مورد رابطه یمطالعه تجرب کیتحت عنوان  یقیدر تحق (6082) هوانگ
نامحسوس  یها یاطالعات و توانمند یفناور یمنابع انسان ،اطالعات یساختار فناور ریبه سه دسته ز اطالعات را یفناور
 یفناور یقو یانسان یرویساختار و ن ریها با ز که شرکت دندیرس جهینت نیا بهها  آن .کنند یم میاطالعات تقس یفناور

نداشته  یشرکت ا ر یدسته عوامل بر عملکرد تجار دو نیاما ا برخوردارند. زین یشترینامحسوس ب یها یاز توانمند اطالعات،
 . است
 یدر سطح شهر یخصوص یها منابع بانک شیدر افزا کیخدمات بانکداری الکترون ریتث  یبه بررس یقی( در تحق6081) سیمور

 قیبرای محاسبه نمونه از جامعه تحق .باشند ینفر م810که  باشند یم یخصوص یها ب بانکجامعه آماری کارکنان شع پرداختند.
 یآور برای جمع گردد. عیاعضای نمونه توز نیو در ب هیپرسشنامه ته 801 یستیبا م،یابی یدر م با توجه به فرمول کوکران

اطالعات با استفاده از رو  آمار  قرار گرفت. دیتائ آن  مورد ییایو پا ییاطالعات، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روا
 SPSSافزار  از نرم یریگ ( و با  بهرهدمنیفر یا رتبه نو آزمو یا )آزمون دوجمله ی)جداول و نمودارها( و آمار استنباط یفیتوص

 کیداری الکتروننشان داده شد که استفاده از خدمات بانک قیتحق های هیبر اساس فرض قرار گرفت. لیوتحل هیمورد تجز
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 ریتث  یخصوص یها منابع بانک شیافزا فرو  و دستگاه خودپرداز( بر انهیبانک، همراه بانک، دستگاه پا نترنتیبانک، ا )تلفن
 .گذارد یم

 مهیاطالعات در صنعت ب یفناور یگذار هیسرما شیو افزا یتحت عنوان عملکرد سازمان قیدر تحق (6081و کتز ) سیو هر چن
مربو  به صنعت  یها پرداز  اطالعات با استفاده از داده یمال ریتحت عنوان تث  یقیدر تحق 6082در در سال بن نیو همچن

ها ارتبا   آن دست زدند. نهیزم نیدر ا ییها قیبدست آمد به تحق کایعمر آمر مهیب تیریمرکز مد یا داده گاهیکه از پا مهیب
 نیبود که ا نیاز ا یها حاک آن جیدادند و اما نتا صیتشخ یلف عملکردمخت یها اطالعات و شاخص یمخارج فناور نیب یمثبت

 است. فیضع اریارتبا  بس
و  یعنوان سنجه عملکرد مال را به نیتوب Qشاخص  ،یاطالعات و عملکرد مال یفناور نیارتبا  ب لیدر تحل (6082) بارادواج

 نیدر ا .اند کرده فیاطالعات تعر یوان سنجه فناورعن کل فرو  را به اطالعات به یفناور یرو یگذار هینسبت کل سرما
 یدر تمام ریدو متغ نیگرفته و ارتبا  ب قرار یبررس مورد 8113تا  8111 یها در سال رمذکو یها شاخص نیمطالعه رابطه ب

 است. شده  یابیها مثبت و معنادار ارز سال
ا ر  قیتحق نیها در ا آن و عملکرد شرکت انجام دادند.اطالعات  یدر فناور یگذار هیتحت عنوان سرما یقیتحق (6082) ییها

 یبررس هم تعداد مطالعات مورد قیتحق نیاما در ا اند، کرده یاطالعات بررس یفناور یرا بر ا ربخش یعملکرد مال یها شاخص
 ای شتریالعات باط یا ر فناور کی  نشده است که در رابطه با کدام کیتفک یعملکرد مال یاه محدود بوده و هم شاخص اریبس
 تر است.   کم
در بخش صنعت مسکن  یبر عملکرد مال یداخل یابیو بازار یارتبا  با مشتر تیریمد ریتث  یبه بررس یقی( در تحق6082) او

و  یارتبا  با مشتر تیریمد نیکه ب دندیرس جهینت نینامه به ا نمونه پرسش 111منظور با استفاده از  نیپرداختند. آنان بد
طور مثبت بر عملکرد  به زین یداخل یابیبازار نیوجود دارد و همچن یوکار( رابطه مثبت و معنادار سازمان )کسب یالعملکرد م

 است. رگذاریتث  یمال
پرداختند. نمونه  CAMELبر اساس مدل  یو خصوص یدولت یها عملکرد بانک سهیو مقا یبه بررس یقی( در تحق6082) وودید

که به  شده انجام 6086 تا 6002 یها سال ی( است و طیبانک خصوص 2و  یبانک دولت 2) یاربانک تج 1  قیتحق نیا یآمار
نمونه استخراج شد. با  یها بانک یمال یها با مراجعه به صورت قیتحق نیا ازیموردن یها انتخاب شداند. داده یرو  قضاوت

دو  یآزمون ت قیتحق یها هیفرض لیوتحل هیتجز ینمونه نرمال گزار  شد، لذا برا عیتوز رنفیاسم-آزمون کلموگورف یاجرا
در بعد  یدولت یها بهتر بانک لکردو درآمدها؛ و عم ینگیدر بعد نقد یخصوص یها عملکرد بهتر بانک جیجامعه اجرا شد. نتا

 یاصل هیآزمون فرض جینتا ن،یابعاد نشان داده نشد. همچن نیب یتفاوت معنادار گر،ید یرا نشان داد. از سو تیریمد تیفیک
بهبود  یبرا ییشنهادهایپ ت،یوجود ندارد. درنها یتفاوت معنادار یو خصوص یدولت یها نشان داد در عملکرد بانک قیتحق

 ( مطرح شد.یو خصوص ی)دولت ها بانکعملکرد 
 .600 تا .811 یدر بازه زمان یمؤسسات مال یفکری و رابطه آن با عملکرد مال هیسرما ی( به بررس6001) نیو ل نگیت ونگیک

رابطه مثبت و معناداری وجود  ها ییافزوده فکری و بازده دارا ارز  بیضر نینشان داد که ب هالیدر کشور مالزی پرداختند. تحل
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛  شده با سودآوری به کار گرفته هیو سرما یانسان هیسرما ییکارا نیب ن،یدارد. همچن

 است. یساختاری بر سودآوری منف هیسرما ییا ر کارا که یدرحال
 در بهادار اوراق بورس هایشرکت از شرکت 810( در تحقیقی به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی .600) تان

 اینکه ازجمله. بود توجه قابل مختلف هایسنگاپور پرداختند. نتایج این پژوهش در بخش 6006 تا 6000 هایسال فاصله

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                                                                 6318 ، زمستان61 ، شماره2دوره   

 

881 
 

معنادار از همبستگی مثبت برخوردار هستند. همچنین سرمایه فکری و  یا گونه به اه شرکت این مالی عملکرد و فکری سرمایه
ها دارای رابطه مستقیم بودند. از سوی دیگر، سهم  ها و نیز نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد شرکت عملکرد آتی شرکت

 ها با صنعت متفاوت بودند. سرمایه فکری در عملکرد شرکت
 

 وش شناسی پژوهشر
 نیبنابراقرار می دهد.  یمورد مطالعه و بررس یو روابط آنها را در صنعت بانکدار قیتحق یرهامتغی موجود وضع تحقیق حاضر

در بعد  یی؛ادارد و هم جنبه مبن یهم جنبه کاربرد یفیتوص قاتیتحق .ردیگ یقرار م یفیتوص قاتیبه لحاظ رو  در گروه تحق
 نیاز ا زین یادیبن بعددر  .شود یاستفاده م یزیر و برنامه یگذار استیس ی،ریگ میدر تصم قیتحق نیا جیاز نتا یکاربرد
 قاتیپژوهش حاضر در گروه تحق ،موضوع نیبا توجه به ا. انجامد یجهان خلقت م یها تیو واقع قیبه کشف حقا قاتیتحق
 .قرار دارد یکاربرد یفیتوص
 

 مدل تحقیق
 یفناور یها تیظرف یرهایمتغ ،شد انیدر فصل دوم ب لیبه تفص ی کهو خارج یداخل اتیدر ادبموضوع  نهیشیپس از مطالعه پ

 شامل یبانک نینو یفناور یها تیظرف .انتخاب شد یبانک مل یا رگذار بر عملکرد مال یاساس یرهایبه عنوان متغ یبانک نینو
وابسته  ریمتغ .شده است گرفتهمستقل پژوهش در نظر  ریبه عنوان متغ )کیفیت دستگاه خودپرداز، تلفن بانک و اینترنت بانک(

 .شود یم میترس ریپژوهش به شکل ز یمدل مفهوم ،حاتیتوض نیبا توجه به ا. باشد یم بانک ملی یعملکرد مال زیپژوهش ن

 

 

 

 فهومی پژوهش: چارچوب مدل م6شکل

 

 های تحقیق فرضیه

 باشد: می یفرع هیفرض سهو  یاصل هیفرض یک یپژوهش دارا نیا
 

 یبانک نینو یفناور یها تیظرف

 کیفیت دستگاه خودپرداز 

 تلفن بانک 

 اینترنت بانک 

وابستهمتغیر  متغیر مستقل  

 عملکرد مالی

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                                                                 6318 ، زمستان61 ، شماره2دوره   

 

882 
 

 یاصلهای  هیفرض
 وجود دارد. یدار یرابطه معن شعب بانک ملی استان اردبیل یو عملکرد مال یبانک نینو یهای فناور برداری از ظرفیت بهره نیب

 یفرع یها هیفرض

 .وجود دارد یدار یشعب بانک ملی استان اردبیل رابطه معن یو عملکرد مال دستگاه خودپرداز تیفیک نیب  .8
 .وجود دارد یدار یشعب بانک ملی استان اردبیل رابطه معن یو عملکرد مال تلفن بانککیفیت  نیب  .6
 .وجود دارد یدار یشعب بانک ملی استان اردبیل رابطه معن یبانک و عملکرد مال نترنتیا کیفیت نیب  .3

 

 یقمتغیرهای تحق

 متغیر مستقل

 ظرفیت های نوین بانکی
تلفن بانک و  تیفی، کخدمات خودپرداز تیفیهمچون ک یاز عوامل قیتحق رمستقلیمشخص شد که متغ یقبل یبا مرور کارها

 شود. یم انیبپژوهش  نیکر شده در اذ رهایاز متغ کیشود. در ادامه منظور از هر  یم لیبانک تشک نترنتیا تیفیک

 

 متغیر وابسته

 عملکرد مالی
باشد که در این تحقیق برای سنجش عملکرد مالی بانک ملی شعب شهر  متغیرهای وابسته تحقیق حاضر، عملکرد مالی می

ارائه خدمات  ،یهای سودآور شاخصنامه  این پرسش .( استفاده خواهد شد8316) قره خانینامه استاندارد شده  اردبیل از پرسش
  یقره خان باشد که در پژوهش سؤال می 88می دهد. پرسشنامه مذکور دارای  نک را مدنظر قراربا وری و بهره تیرضا ،باکیفیت

استاد راهنما و مشاور، در  اتینظر و پس از استفاده از دیگرد هیپرسشنامه ته هیپرسشنامه طرح اول ییروا نییتع یبرا (8316)
و سرانجام  دیگرد شنهادیجهت اصالح پ ینتیجه موارد ه درشده ک مطالعه قرارداده نظران جامعه مورد از صاحب یتعداد اریاخت

 .دیگرد نیتدو ییپرسشنامه نها ارداز مو یا پس از اعمال اصالحات در پاره
 

 جامعه و نمونه آماری

و  قیبه اطالعات دق ازیبودن موضوع و ن یتخصص لیبه دل گریاز طرف د .شود یانجام م ملی بانک در سطحپژوهش  نیا
 ،انیمشتر ملی استان اردبیل باشد بنابرین نمونه آماری نیز،  بانکشعب  ،پژوهش یجامعه آمار یه اعضاکامل الزم بود ک

 .معاونان و کارکنان بانک انتخاب شده است، رانیمد
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 : شعب بانک ملی در استان اردبیل و تعداد پرسنل6جدول 

 تعداد شعبه شهرستان ردیف

 61 اردبیل 8

 3 خلخال 6

 6 گرمی 3

 3 گین شهرمش 2

 8 گیوی 1

 6 بیله سوار 2

 2 پارس آباد .

 8 الهرود 1

 8 اصالندوز 1

 8 انگوت 80

 8 نیر 88

 8 نمین 86

 8 جعفرآباد 83

 8 آبی بیگلو 82

 8 سرعین 81

 16 جمع کل شعبه

 101 کل پرسنل

 610 تعداد کارکنان

 681 تعداد مدیران و معاونین

 روش گردآوری داده ها

پرسشنامه  قیاز طر اتیجهت آزمون فرض ازیمورد ن هیاطالعات اول ،در آن یمورد بررس یرهایه به موضوع پژوهش و متغبا توج
 در مورد متغیر مخاطب پرسشنامه .شود یم یجمع آور یاز اسناد و مدارک بانک ها و اطالعات کتابخانه ا زین هیو اطالعات  انو

 سوال  82 یحاو در این مورد پژوهش ییاپرسشنامه نه .خواهد بود یریمونه گهر واحد ن انیمشتر یبانک نینو یها تیظرف
تا  1 یسوال ها و تلفن بانک تیفیک ریسنجش متغ یبرا 1تا  1 یسوال ها ،خودپرداز تیفیسنجش ک یبرا 2تا  8 یسوال ها)

مدیران، معاونین و  ی،د مالسنجش عملکر ریمخاطب پرسشنامه در مورد متغ، همچنین (بانک نترنتیا تیفیسنجش ک یبرا 82
 یشاخص ها. شده است یطراح سوال برای سنجش عملکرد مالی 88کارکنان بانک ملی شعب استان اردبیل خواهد بود که 

وابسته  ریمستقل و متغ یرهایمتغ یبرا بیبه ترت 6  پژوهش به طور خالصه در جدول یرهایسنجش متغ یمورد استفاده برا
 . آمده است قیتحق
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 شاخص های مورد استفاده برای سنجش متغیرها :2جدول

 نینو یهاتیظرف
 یبانک

دستگاه  تیفیک
 خودپرداز

 تعداد دستگاه های خود پرداز .8
 ایمنی محل و جایگاه دستگاه .6

 آسانی استفاده .3
 در دسترس بودن در اوقات شبانه روز زانیم .2

 متغیر مستقل

تلفن  تیفیک
 بانک

 نهیزم یقیموس تیمطلوب .1
 زمان انتظار کوتاه .2

 ها و دستورالعمل ها امیپ یروشن ..
 خدمات یآپشن ها .1

 مستقل ریمتغ

خدمات  تیفیک
 یکیالکترون

 در دسترس بودن اطالعات زانیم .1
 استفاده یآسان .80

 تیامن .88
 تیوبسا تیجذاب .86

 اشتباه اتیاصالح عمل یریپذ امکان زانیم .83
 ز بودن اطالعاتبه رو .82

 مستقل ریمتغ

 عملکرد مالی

 جذب سپرده قرض الحسنه جاری .8

 جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز .6

 جذب سپرده گذاری کوتاه مدت .3

 جذب سپرده بلند مدت .2

 حجم سودآوری بانک .1

 سهم بازار .2

 کیفیت مدیریت ارتبا  با مشتری ..

 میزان اعتماد مشتریان  بانک .1

 میزان وفاداری مشتریان بانک .1

 سهم بازار رشد .80

 های رقیب موقعیت رقابتی نسبت به بانک .88

 متغیر وابسته

 

 پرسشنامه پایایی و روایی
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد به عبارت دیگر 

رای اندازه گیری آن تخصیص یافته است را اندازه روایی اندازه گیری عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آن چه را ب
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برای تعیین اعتبار  بگیرد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.
است که  نوعی روایی 8پرسشنامه رو  های متعددی وجود دارد که یکی از این رو  ها روایی محتوا می باشد. روایی محتوا

ای یک ابزار اندازه گیری به روایی محتو برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.
ی ویژه ای باشد که محقق رسشنامه معرف ویژگی ها ومهارت هااگر سوال های پ های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد.سوال

توسط افرادی متخصص  روایی محتوای یک آزمون معموالً .دارای اعتبار محتوا است آزمون قصد اندازه گیری آن ها را داشته،
برای سنجش روایی پرسشنامه از رو  روایی محتوا استفاده شده است. به این ترتیب  در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.

سایر پژوهشگران نیز در  و( 6082 ،ینواسن)اسر که به منظور روایی ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه استاندارد شده توسط
از نظرات آنها و انجام ه و متخصصان سازمانی قرار گرفت و با استفاد کشورهای مختلف به اجرا در آمده در اختیار استاد راهنما

 ، پرسشنامه نهایی ارائه گردید. اصالحات
 

 پایایی پرسشنامه 
با این امر سر و کار دارد که همسانی درونی ابزار اندازه گیری تا چه اندازه  پایایی یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری است و

است. ضریب پایایی نشان گر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با  بات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر 
د، از آن جمله می توان به اجرای دوباره ی آن را می سنجد. برای محاسبه ی پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شو

اشاره کرد. در این تحقیق برای تعیین  6)دو نیمه کردن( و ضریب آلفای کرونباخ )همتا(، رو  تصنیف آزمون، رو  موازی
 SPSS پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سواالت، از رو  آلفای کرونباخ استفاده خواهد شدکه به وسیله نرم افزار

جهت تعیین پایایی هر یک از سنجه ها از بار   PLSدر رو  خواهدشد. محاسبه متغیر هر برای مجموعه سواالت مرتبط با 19
حداقل میزان  در سازه مربوطه است.این معیار نشان دهنده  میزان همبستگی سنجه  .عاملی آن سنجه ها استفاده می شود

است و سنجه هایی که بار عاملی آنها کمتر از  072برابر با  ا به نظر هالند،قابل قبول برای بار عاملی هر یک از سنجه ها بن
(. درهنگام محاسبه ضریب پایایی با استفاده 6083 ،3)هالند باید از فرآیند آزمون کنار گذاشته شوند میزان بیان شده باشد،
گردید و سپس با استفاده از داده خواهدپیش آزمون  پرسشنامه 30 نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر ازرو  آلفای کرونباخ،

است،  2/0از آنجا که مقادیر آلفا برای همه متغیرها باالی  های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه خواهد شد.
 ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرطلوبی برخوردار است. برای محاسبهپرسشنامه از پایایی م

 های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. مجموعه سوال
 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها
چند  یها لیتحل (3و  رهیدو متغ یها لیتحل (6 رهیتک متغ یها لیتحل (8پرداز  داده ها در پژوهش حاضر در سه سطح 

 نیدر ا .ستیآنها مدنظر ن نیو روابط ب رندیگ یقرار م یبه صورت منفرد مورد بررس رهایول متغدر قسمت ا .شود یانجام م ریمتغ
 به دست یاز جامعه مورد بررس یکل ریشود تا تصو یمحاسبه م ینگیرقانحراف از  و یپراکندگ ی،مرکز یبخش از شاخص ها

از  ،باشند یم یاز نوع چند ارزش یو نسب یرتبه ا هکپژوهش  یرهایبا توجه به نوع متغ رهیدو متغ یها لیتحل یسپس برا آید.

                                                           
1
 Content validity 

2
 Cronbach 

3
 Hulland 
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چهار مرحله  یط رهیچند متغ یها لیبخش سوم و تحل یبرا زین تیدر نها .شود یاستفاده م اسپیرمن یا رتبه یآزمون همبستگ
  .استفاده خواهد شد eviews 6چندگانه با کمک نرم افزار  نویسگراز ر

 

 یافته های پژوهش
شدت رابطه و  یهمبستگ بیدر واقع ضر .است ریدو متغ نینوع و درجه رابطه ب نییتع یبرا یآمار یابزار یهمبستگ لیتحل

 ،ریدو متغ نیو در صورت عدم وجود رابطه ب تاس -8تا  8 نیب بیضر نیا .دهد یرا نشان م (معکوس ای میمستق)نوع رابطه 
 .باشدی برابر صفر م

 : نتایج آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش3جدول 

 عملکرد مالی  

 ظرفیت فناوری های نوین بانکی
 0726 ضریب همبستگی

(Sig) 0700 سطح معنی داری 

 کیفیت دستگاه خودپرداز
 0762 ضریب همبستگی

(Sig) 0700 سطح معنی داری 

 کیفیت تلفن بانک
 0730 ضریب همبستگی

 (Sig) 0700 داریسطح معنی 

 کیفیت اینترنت بانک
 0732 ضریب همبستگی

(Sig) 0700 سطح معنی داری 

درصد تایید شده و مشخص  1)متغیر وابسته( در سطح معنی داری  رابطه متغیرهای مستقل با عملکرد مالی 3با توجه به جدول 
مالی رابطه مثبت دارد و شدت  درصد، ظرفیت فناوری های نوین بانکی با عملکرد 1می شود که در سطح معنی داری 

همبستگی های آن در جدول فوق مشخص می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت در جامعه مورد بررسی ظرفیت فناوری 
 های نوین بانکی با عملکرد مالی بیشتر همراه می باشد.

 
 فرضیه فرعی اول

H0   :دارد.نوجود  یدار یان اردبیل رابطه معنشعب بانک ملی است یدستگاه خودپرداز و عملکرد مال تیفیک نیب 
H1   :وجود دارد. یدار یشعب بانک ملی استان اردبیل رابطه معن یدستگاه خودپرداز و عملکرد مال تیفیک نیب 
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 : مدل رگرسیون تخمینی مدل اول4جدول 

 سطح معنی داری T آماره خطای استاندارد میزان ضریب متغیر

 0700 -80782 8712 -817.2 مقدار  ابت

 0700 728. .076 6701 دستگاه خودپرداز تیفیک

 0731ریب تعیین چندگانه اصالح شده : ض

2172.    : F ضریب آماره 

 0700سطح معنی داری کل مدل : 

( لاذا مادل   0700) باشاد  یدرصد کوچکتر م 1از  Fآماره  یکه سطح معنادار نیدار بودن کل مدل با توجه به ا یمعن یدر بررس
آن است که  یایگو زیمدل ن نییتع بیشود. ضر یم رفتهیدرصد پذ 11 نانیدر سطح اطم Fآزمون  H1 هیار بوده و فرضد یمعن
باه  با توجاه   ،بیضرا یدار یمعن یدستگاه خودپرداز تبیین می گردد. در بررس تیفی، توسط متغیر ک عملکرد مالیدرصد  31/0
( 0700) درصد 1دستگاه خودپرداز از  تیفیک ریمتغ بیضر یبرا tآماره  یادارسطح معن ییجا ( از آن2ارائه شده در جدول ) جینتا
 11  ناان یشعب بانک ملی در ساطح اطم  یدستگاه خودپرداز و عملکرد مال تیفیک بین دار معنیرابطه وجود  جهیباشد در نت یم

شاعب باناک ملای     یاز و عملکرد ماال دستگاه خودپرد تیفیک نیب، بر یمبن H1 هیفرض نیبنابرا ردیگ یقرار م دییتث رددرصد مو
 .گردد یم دییتا، وجود دارد یدار یاستان اردبیل رابطه معن

 فرضیه فرعی دوم
H0   :دارد.نوجود  یدار یشعب بانک ملی استان اردبیل رابطه معن یو عملکرد مال تلفن بانک تیفیک نیب 
H1   :وجود دارد. یدار یبیل رابطه معنشعب بانک ملی استان ارد یتلفن بانک و عملکرد مال تیفیک نیب 

 : مدل رگرسیون تخمینی مدل دوم5 جدول

 سطح معنی داری T آماره خطای استاندارد میزان ضریب متغیر

 0700 -80782 8712 -817.2 مقدار  ابت

 0700 2711 0738 8718 تلفن بانک تیفیک

 0738ریب تعیین چندگانه اصالح شده : ض

2172.    : F ضریب آماره 

 0700ح معنی داری کل مدل : سط
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( لاذا مادل   0700) باشاد  یدرصد کوچکتر م 1از  Fآماره  یکه سطح معنادار نیدار بودن کل مدل با توجه به ا یمعن یدر بررس
آن است که  یایگو زیمدل ن نییتع بیشود. ضر یم رفتهیدرصد پذ 11 نانیدر سطح اطم Fآزمون  H1 هیدار بوده و فرض یمعن
 جینتاا باه  با توجاه   ،بیضرا یدار یمعن یتلفن بانک تبیین می گردد. در بررس تیفی، توسط متغیر ک لکرد مالیعمدرصد  38/0

باشد در  ی( م0700) درصد 1تلفن بانک از  تیفیک ریمتغ بیضر یبرا tآماره  یسطح معنادار ییجا ( از آن1ارائه شده در جدول )
قرار  دییتث رددرصد مو 11 نانیشعب بانک ملی در سطح اطم یو عملکرد مالتلفن بانک  تیفیک بین دار معنیرابطه وجود  جهینت
 یدار یشعب بانک ملی استان اردبیل رابطه معنا  یتلفن بانک و عملکرد مال تیفیک نیب ،بر یمبن  H1 هیفرض نیبنابرا ردیگ یم

 .گرددی م دییتا فوجود دارد
 

 فرضیه فرعی سوم
H0   :دارد.نوجود  یدار یشعب بانک ملی استان اردبیل رابطه معن ید مالو عملکر اینترنت بانک تیفیک نیب 
H1   :وجود دارد. یدار یشعب بانک ملی استان اردبیل رابطه معن یبانک و عملکرد مال نترنتیا تیفیک نیب 

 : مدل رگرسیون تخمینی مدل سوم1جدول 

 سطح معنی داری T آماره خطای استاندارد میزان ضریب متغیر

 0700 -80782 8712 -817.2 مقدار  ابت

 0700 1732 .076 6733 بانک نترنتیا تیفیک

 0732ریب تعیین چندگانه اصالح شده : ض

2172.    : F ضریب آماره 

 0700سطح معنی داری کل مدل : 

( لاذا مادل   0700) باشاد  یدرصد کوچکتر م 1از  Fآماره  یکه سطح معنادار نیدار بودن کل مدل با توجه به ا یمعن یدر بررس
آن است که  یایگو زیمدل ن نییتع بیشود. ضر یم رفتهیدرصد پذ 11 نانیدر سطح اطم Fآزمون  H1 هیدار بوده و فرض یمعن
 جینتاا به با توجه  ،بیضرا یدار یمعن یبانک تبیین می گردد. در بررس نترنتیا تیفی، توسط متغیر کعملکرد مالیدرصد  32/0

باشد  ی( م0700) درصد 1بانک از  نترنتیا تیفیک ریمتغ بیضر یبرا tآماره  یسطح معنادار ییجا ن( از آ2ارائه شده در جدول )
 رددرصاد ماو   11 ناان یشعب بانک ملی در سطح اطم یبانک و عملکرد مال نترنتیا تیفیک بین دار معنیرابطه وجود  جهیدر نت
شعب بانک ملی استان اردبیل رابطه  یبانک و عملکرد مال نتنتریا تیفیک نیب ،بر یمبن H1 هیفرض نیبنابرا ردیگ یقرار م دییتث
 .گرددی م دییتا ،وجود دارد یدار یمعن
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 خالصه نتایج آزمون فرضیه ها: 7جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری
در  یو عملکرد مال یبانک نینو یها تیاز ظرف یبهره بردار نیرابطه ب یپژوهش به بررس نیهمانطور که قبال مطرح شد، در ا

 تیاز ظرف یبهره بردار نیاز وجود رابطه معنادار ب یآمده حاک به دست جیپرداخته شده است. نتا لیشعب استان اردب یبانک مل
 یها تیاز ظرف یمربو  به بهره بردار یمولفه ها لیو تحل هی. برونداد حاصل از تجزباشد یم یو عملکرد مال یبانک نینو یها
رابطه مثبت با عملکرد  یابانک دار نترنتیا تیفیتلفن بانک و ک تیفیدستگاه خودپرداز، ک تیفینشان داد که ک یبانک نینو
 .هستند یمال
 

 منابع

 21-32، تهران، انتشارات بازتاب. شماره صفحه یان نامه نویسیرویکردی به پا ارو  تحقیق ب، (8316) ،مرضای، غالخاک    

 چاپ  ،، انتشارات صفاررو  شناسی پژوهش کمی در مدیریت (،8313) ،، عادلسن، الوانی، سید مهدی، آذردانایی فر، ح
                                 .                                                            31-62 صص ،تهران ،اول

 انتشارات یریت مالی راهبردی )ارز  آفرینی(مد ،(8311) ،فرشاد ،هیبتی ،هاشم ،نیکو مرام ،رودپشتی، فریدون یرهنما ،
     .                                                                              823-862 صص، ، جلد اولکسا کاو 

 ،ترجمه علی جهانخانی و و علی پارساییان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  ،ریت مالیمدی (،8311) ،ریموند نوو
 انسانی دانشگاهها )سمت(.                                                                              

 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  ،جلد دوم ،کاربرد آن در مدیریت و آمار، (8311) ،مومنی، منصور ،آذر، عادل

 ، هها )سمت(دانشگا

 فرضیه های تحقیق مدل

 نوع رابطه نتیجه

 منفی مبثت رد تایید

فرضیه 
 اصلی

شعب بانک ملی  یبانک و عملکرد مال نترنتیا تیفیک نیب
 یل رابطه وجود دارداستان اردب

*  * 
 

فرضیه 
 فرعی اول

شعب بانک ملی  یبانک و عملکرد مال نترنتیا تیفیک نیب
 استان اردبیل رابطه وجود دارد

*  * 
 

فرضیه 
 فرعی دوم

شعب بانک ملی  یبانک و عملکرد مال نترنتیا تیفیک نیب
 استان اردبیل رابطه وجود دارد

*  * 
 

فرضیه 
 فرعی سوم

شعب بانک ملی  یبانک و عملکرد مال ترنتنیا تیفیک نیب
 استان اردبیل رابطه وجود دارد

*  * 
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