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هدف این پژوهش ،شناسایی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیك همانند بانکداری اینترنتی ،بانکداری از
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طریق دستگاههای خودپرداز و پول الکترونیك بر رشد حاشیه سود شعب بانك ،است.
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استفاده از خدمات موبایل بانك ،تلفن بانك ،دستگاههای پوز فروشگاهی و پول الکترونیك با رشد حاشیه
سود رابطه معناداری ندارد.
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مقدمه
درسالهای اخیر ،بخش خدمات مالی ،دستخوش تغییر و تحوالت فراوانی شده است.
پیشرفتهای سریع تکنولوژی ،تغییرسبك زندگی مردم و حرکت پرشتاب آنان به سمت رفاه
بیشتر ،افزایش سطح سواد جامعه ،وآغاز فعالیتهای رقابتی بین بانكها و موسسههای مالی
خصوصی و مواردی از این دست ،موجب شده ،تا ساختار این صنعت و ماهیت رقابت درآن تغییر
کند .تا پیش از این ،تفکر رایج این بود که مشتریان برای امور مالی خود باید حتماً به بانكها
مراجعه حضوری داشته باشند و از سوی بانكها نیز اقدامات درخور توجهی برای جلب نظر
وحفظ رفاه و آسایش مشتریان صورت نمیگرفت .اما تغییرات بوجود آمده ،سبب شد تا بانكها
در نگرش خود نسبت به مشتریان و فعالیتهای مالی آنان بازنگری کنند.
بدیهی است پاسخگویی به مشکالت مشتریان با این شرایط و جلب رضایت آنها ،تنها با
اتکا به بانکداری سنتی امکان پذیر نیست .بلکه باید توجه به بانکداری الکترونیکی و فناوریهای
خودکار ،چون دستگاههای خودپرداز ( 3 )ATMو کارت خوان (5 )POSدر سرلوحه کار
بانكها قرار گیرد.
ارائهی خدمات الکترونیکی باعث میشود که بانكها از قید زمان و مکان آزاد شوند و
خدمات خود را شبانه روزی در اختیار مشتریان قرار دهند .به عبارتی ،مشتریان دیگر مجبور
نیستند تا در یك زمان محدودی از روز و در محلی خاص به نام شعبه جهت انجام عملیات بانکی
حاضرشوند .به این ترتیب مشتری می تواند با مراجعه به سیستم خودپرداز یا دستگاه کارت خوان
و یا دیگر درگاههای الکترونیکی به حساب خود دسترسی داشته باشد و به صورت راحت اقدام به
برداشت یا دریافت وجه از حساب خود ،خرید از فروشگاههای مختلف و پرداخت وجه خرید از
طریق کارت و یا دستور انتقال پول از حساب خود به حساب دیگران بدهد .از این رو خدمات
بانکداری الکترونیك باعث میشوند مشتریان و بانكها رابطه نزدیكتری با هم داشته باشند.
بانكها ،از یك سو به دلیل اتکا به دارایی و سپردههای مردمی و از سوی دیگر به سبب
اهمیتی که افراد برای دارایی و پول خود قائلاند ،بایستی برای راضی نگه داشتن مشتریان کنونی
خود و جلب نظر مشتریان جدید ،فعالیتهای منحصر بهفردتری انجام دهند .بهترین ابزار برای این
منظور ،استفاده از اصول بازاریابی ،به ویژه بازاریابی برای خدمات بانکی غیرحضوری
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(الکترونیکی) است ،تا هم برای حفظ سهم بازار ،و هم سهم درصد بانك از مشتریان و در نهایت
سودآوری بانك مفید واقع شود.
نظر به این که خدمات بانکی ،بانکداری الکترونیکی و حاشیه سود در این پژوهش مد نظر
میباشند ابتدا طرح و در ادامه مساله تحقیق بیان میگردد.
خدمت :امروزه دیگر بخش کوچکی در ساختمان مرکزی شرکتها به ارائهی خدمات
اختصاص ندارد ،بلکه کل سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادی ،همگی در برآورده ساختن
نیازهای مشتریان موجود و بالقوه نقشی برعهده دارند .حتی اگر فردی در موقعیتی نباشد که بهطور
مستقیم از مشتری حمایت کند ،می تواند از کارمندانی که به مشتریان خدمت میکنند پشتیبانی
کند.
خدمت به مشتری شامل کلیهی اموری است که شرکت بهمنظور جلب رضایت مشتریان و
کمك به آنها برای دریافت بیشترین ارزش از محصوالت یا خدماتی که خریداری کرده اند،
انجام می دهد .توجه شود که محصول یا خدمت اصلی که به بازار عرضه می شود ،منظور نظر
نیست .بلکه هر چیزی که اضافه بر محصول فیزیکی عرضه و موجب تفکیك محصول از
محصوالت رقبا می شود خدمت به مشتریان محسوب میشود (روستا ،ونوس.)3199 ،
خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز است (هادیزاده ،شاهدی) و بانكها بهعنوان
یکی از مهمترین سازمانهای خدماتی ،هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جامعه را
بر عهده دارند .خدمات نوین بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطالعات و ارتباطات
دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانكها و جذب مشتریان و
رضایتمندی آنهاست (محمدی.)3193 ،
امروزه شیوهی عرضهی خدمات در بانكها با گسترش شبکهی اینترنت و قابل دسترس بودن
آن برای همگان متحول شده است .سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزارهایی همچون
کارتها و کدها راه اندازی میشود که امکان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم
میکند (ونوس ،مختاران.)3193 ،
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بطورکلی ،بانکداران دریافتهاند که تنها راه موفقیت آنها در عرصه رقابت بر سر جذب
مشتریان اینترنتی بانكها ،توجه به عالیق و خواستههای مشتریان است ،عاملی که موجب تمایز و
برجسته شدن یك بانك در نظر مشتریان می شود .بهترین و مطمئن ترین راه برای تحقق این ایده،
بکارگیری فن آوریهای نو و ابتکار در خدمات رسانی مالی مبتنی بر فنآوری اینترنت و تلفن
همراه خواهد بود.
بانکداری الکترونیک :کاربردهای فناوری به همراه نوآوری خدمات تغییرات ساختاری
در نظام بانکداری پدید آورده است ،این تغییرات باعث دوری مشتریان از نظامهای سنتی و روی
آوردن به نظامهای بانکداری از راه دور شده است .بانکداری الکترونیك بخشی است که معیارها
و ویژگیهای آن برای استانداردسازی و دستیابی به سطح مشخصی از امنیت همواره مورد تاکید
مشتریان ،ذینفعان و موسسات پولی و مالی میباشد (دیواندری ،لوکس ،کریمی).
در سطح جهان ،بیش از ٪22از کاربران خدمات الکترونیکی تمایل به استفاده از بانکداری
الکترونیکی دارند (عمادزاده.)3196 ،
بانکداری الکترونیکی ،به انجام عملیات بانکی از طریق کامپیوترهای شخصی و به روش
الکترونیکی اطالق می شود .مطالعهای که اخیراً انجام شده ،نشان داده که هزینه انجام یك معامله
بانکی به روش سنتی در امریکا 3/29 ،دالر و با استفاده از اینترنت تنها چند سنت است
(گودرزی ،فقیه نصیری).
گرینباوم و تاکور ( )3996اظهار کردند که پاسخگویی بهتر بازار و بهبود خدمات برای نیاز
مشتریان برای موفق شدن در بخش مالی بسیار مهم است .کانالز ( ،)3991درتحلیل استراتژیهای
رقابتی بانك های اروپایی ،همچنین بر اهمیت استراتژیهای متفاوت بازارگردان که باید از قطعه
بندی ،نوآوری ،تمرین بازاریابی کاراتر و خدمات اضافی ارزش افزوده ایجاد کند ،تأکید کرد.
بانکداری الکترونیك ،که محصول تغییرات جدید و کاربرد فناوری اطالعات در نظام بانکی
است به مشتریان بانكها و دیگر ذینفعان اجازه تعامل با بانك ،بدون واسطه و از طریق
کانالهای متنوع از قبیل اینترنت ،موبایل ،ماشینهای خودپرداز ،تلفن ،و تلویزیون دیجیتال را
میدهد.
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بانکداری الکترونیکی ،خدمات مالی با حجم ارزشی پایین و خرد را از طریق کانالهای
الکترونیکی نظیر دستگاههای خودپرداز کارتهای اعتباری ،تلفن ،تلویزیون و مانند آن فراهم می
سازد.
این نظام از این جهت بانکداری مجازی اطالق می شود که ارا ئهی خدمات بانکی را با
ابزارهای جدید ،فن آوریهای مختلف و متفاوت از ابزار بانکداری سنتی از طریق دستگاههای
خودپرداز الکترونیکی ،بانکداری تلفنی و بانکداری خانگی و بانکداری اینترنتی و مانند آن ارائه
می دهد.
حاشیه سوود :یکیی دیگیر از شیاخصهیای کیارایی عملکیرد بانیكهیا بررسیی درجیهی
سودآوری است که از تقسیم خالص بهرهی دریافتی به کل داراییها بدست می آید .با این حیال،
به منظور محاسبه این نسبت در بانكهای ایرانی ،به علت اعمیال و اجیرای بانکیداری بیدون ربیا،
حذف بهره و جایگزینی سود به جای آن و عدم تفکییك سیود در صیورتهای میالی بانیكهیا از
تقسیم (سهم بانك از در آمدهای مشاع و درآمد حق الوکاله) به داراییهیای هیر بانیك اسیتفاده
شده است (پژویان ،شفیعی.)1387 ،
سود پرداختی -درآمد (هزینه) +سود دریافتی = حاشیه سود
در حاشیه سود ،سود دریافتی شامل سود و جریمهی دیرکرد ،وجه التزام تسهیالت و سود
پرداختی شامل سود پرداختی به سپردههای مدتدار می باشد و منظور از درآمد (هزینه) ،مابه
التفاوت منابع آزاد و مصارف است (وب سایت ادراه کل تحقیقات وبرنامه ریزی بانك ملت).
قیمت و هزینه هر دو به عنوان عوامل اصلی سود مطرحاند .درواقع با افزایش رقابت و
کاهش حاشیه سود مدیریت باید بطور هوشمندانهتری تعیین قیمتها و کاهش هزینهها را مدنظر
قرار دهد .چرا که در بیشتر بازارهای رقابتی ،تغییرات کوچك در قیمتگذاری می تواند تأثیر
بسزایی در ترازنامه داشته باشد.
قیمتها در محصوالتی که کامالً قابل قیاس هستند ،همچون هزینهی کارت های بدهی و
اعتباری ،نسبت به محصوالتی که به دشواری با یکدیگر مقایسه میشوند ،همچون کاالهایی که
کمتر تبلیغ میشوند و یا خدماتی که مشتریان از قیمت واقعی آنها بیاطالعند ،گرایش بیشتری به

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال اول ،شماره  ،4بهار1931

4

نزدیكتر شدن دارند .دلیل اصلی این است که مشتریان میتوانند به آسانی قیمتها را با هم
مقایسه کنند ،در نتیجه بانكها به قیمتگذاری رقابتی سایر بانكها توجه نشان خواهند داد
(جندقی.)3192 ،
از سویی دیگر بانكها در استراتژیهای قیمتگذاری با در نظر گرفتن بازار رقابتی خدمات
بانکی میبایست خود را مقید به دستیابی به ابتکاراتی برای تأمین نیازهای مشتریان بدانند .در
اصطالح استراتژی قیمتگذاری ارزشی را در تنظیم برنامههای خود لحاظ کنند .به منظور
بهینهسازی قیمتها و محصوالت پایه عواملی همچون انعطاف پذیری قیمتها و میل به پرداخت
نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند.
طی سه تا شش سال آینده بانکداری الکترونیك در منطقه خاورمیانه به یك هنجار عام و
پرمصرف تبدیل خواهد شد .و بانكهایی که چنین خدماتی را ارائه ندهند ،از سهم خود در بازار
خدمات بانکی خواهند کاست .بررسیها نشان میدهد هزینهی خدمات الکترونیك برای مثال با
استفاده از ابزاری شبیه دستگاه خودپرداز بهطور متوسط  ٪٠١هزینه ارائهی خدمات در شعبه بانك
است .اگر این خدمات از طریق تلفن انجام شود ،هزینه به یك درصد کاهش خواهد یافت
(ویژهنامهی داخلی مسئوالن بانکی.)3194 ،

بیان مسئله
در صنعت خدمات مالی و بانکداری با توجه به نوع خدماتی که ارائه میگردد و با مد نظر
قرار گرفتن نوع ارتباط تنگاتنگی که بین سازمان و مشتریان آن وجود دارد ،اهمیت مشتری دو
چندان بهنظرمیرسد .زیرا مشتریان تنها منبع درآمد برای بانك میباشند و بدون آنان بانکی وجود
نخواهد داشت .بنابراین از زمان تولید تا عرضهی خدمات به مشتری ،بایستی نظرات ،سالیق و
تمایالت آنان کامالً مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد .افزایش رقابت ،تغییر محیطهای
کسبوکار ،جهانیسازی و پیشرفت فنآوریهای ارتباطی و اطالعاتی از جمله تغییرات مهمی
هستند که صنعت خدمات مالی و بانکداری را نیز مجبور به تغییر نموده است .تقاضا برای خدمات
مالی بهسرعت در حال تغییر است و رفتار مشتریان اینگونه خدمات نیز بهسرعت در حال تغییر
کردن است.
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از سویی دیگر ،بخش در حال رشدی از مشتریانی که فهم تکنولوژیکی دارند بوجود
آمدهاند ،که سیستمهای توزیع خدمات مبتنی بر فن آوری اطالعاتی را ،به دریافت این خدمات از
طریق کارکنان بانكها ترجیح میدهند ،در نتیجه پاسخگویی به نیاز این مشتریان ،با سیستمهای
سنتی بانكهای کشور مقدور نیست و ایجاد زمینه و در اختیارگرفتن فنآوری مناسب را الزامی
مینماید .از سوی دیگر با رشد روز افزون جمعیت در جوامع انسانی تا چه حد میتوان تعداد شعب
بانك ها را افزایش داد و نیروی جدید استخدام کرد؟ راه حل این معضل بکارگیری فن آوری
اطالعات برای خلق درگاههای مجازی و غیر حضوری است.
نادیده گرفتن این بازار ،فضای مناسبی را برای دیگر موسسات بانکی بهوجود می آورد تا با
ارائهی خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیتهای مالی را از آن خود نمایند .بدیهی
است که یکی از شاخصهای موفقیت سرمایهگذاری بانكها در زمینهی فنآوری اطالعات و
بانکداری الکترونیکی ،پذیرش این خدمات از سوی مشتریان آن بانك و استفادهی واقعی آنها
برای انجام امور بانکی روزمرهی خود ،از این خدمات است.
همچنین طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی ،دولت موظف به واگذاری بخش عظیمی از
شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی میباشد .یکی از این شرکتها که از طریق
بورس در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است ،بانك ملت است.
بهطور کلی دو تفاوت عمده بین بانكهای خصوصی و دولتی وجود دارد:
الف) بانكهای دولتی به دلیل پشتوانهی عظیم مالی که دارند نسبت به بانكهای خصوصی
توجه کمتری به نیازها و رضایتمندی مشتریان و همچنین دغدغههای مباحث مربوط به
سودآوری دارند ،در حالیکه بخش خصوصی به خوبی واقف است که ادامهی حیات و بقای آن
فقط و فقط با حضور مشتریان و جلب رضایت آنها امکان پذیر است.
ب) بانكهای خصوصی از ابتدای تاسیس توجه خود را به بانکداری الکترونیکی و بسط و
گسترش خدمات نوین بانکی در جهت جذب مشتریان و جلب رضایت آنها معطوف داشتهاند.
پرواضح است که اگر بانكهای دولتی بخواهند از طریق بخش خصوصی اداره شوند ،در
رقابت با بانكهای خصوصی دچار مشکالتی خواهند شد .آنها برای حل چنین مشکلی اوالً باید
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به دنبال ارضای نیازها و رضایت مشتریان خود باشند .ثانیاً باید بدانند که چه مولفهها و عواملی
باعث رضایت مشتریانشان می شود و این امر جز با تحقیق و پژوهش و صرف وقت و سرمایه در
این زمینه محقق نخواهد شد.
دلیل منطقی دیگر که انجام این تحقیق را انکارناپذیر میسازد این است که بدانیم اگر یك
مشتری از شرکت یا موسسه مالی رضایت داشته باشد ،اثرات آن بر سودآوری شرکت یا موسسه
به سه طریق مالحظه خواهد شد:
اول) مشتری راضی رضایت خود را به دیگران از طریق تبلیغات دهان به دهان انتقال خواهد
داد.
دوم) چنین مشتریای خرید خدمت یا کاالی خود را از شرکت تکرار خواهدکرد.
سوم) وی به خرید کاال یا خدمات جدید یك موسسه تمایل پیدا خواهد کرد .بدیهی است
هر شرکتی که در آن ،سطح رضایت مشتری پائین باشد ،پایگاه مشتری در آن تضعیف خواهد
شد و در این صورت شرکت سهم بازار خود را از دست خواهد داد (کرمی.)9 :3194 ،

پیشینهی تحقیق
بیدباد و الهیاری فرد ( )3196در پژوهش خود به مقایسهی هزینهی بانکداری سنتی و
الکترونیکی با استفاده از دادههای بانك ملی ایران و با لحاظ شاخصهای بینالمللی در بانکداری
اینترنتی برای دورهی  3199الی  3193پرداختهاند .یافتههای آنان نشان میدهد که متوسط
بهایتمامشدهی هر تراکنش در بانکداری سنتی ،بیش از صد برابر هزینهی تمامشدهی هر تراکنش
در بانکداری الکترونیکی است.
در تحقیقی که پنات نیکولتا ( )5222در بین بانكهای رومانی در مورد انگیزه و پذیرش
بانکداری الکترونیك انجام داد ،دالیل کلیدی سرمایهگذاری بانكها و پذیرش بانکداری
الکترونیك از سوی مشتریان مشخص گردید که این دالیل برای سرمایهگذاری بانكها عبارت
بودند از :کاهش هزینههای عملیاتی ،دستیابی به بازارهای بزرگتر ،افزایش روزافزون تقاضای
مشتریان جهت دریافت خدمات الکترونیك ،افزایش قدرت رقابتی بانكها و وجود فرصتهای
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جدید کسب درآمد و سودآوری برای بانكها و برای مشتریان شامل مسائلی همچون :نفوذ و
مهارتهای کار با کامپیوتر و اینترنت ،گرایش و طرز برخورد با تکنولوژی ،امنیت و محرمانه بودن
اطالعات ،فرهنگ بانکداری و فرهنگ بانکداری الکترونیکی از موارد شناسایی شده بودند.
دیانگ ( )5222عملکرد  35بانك اینترنتی که از سال  3999الی  5223شروع به فعالیت کرده
بودند را مورد ارزیابی قرارداد ،او تالش کرد تا دریابد چه ویژگیهایی باعث سودمند بودن
بانكهای اینترنتی میشود و چرا بعضی از بانكها در گسترش این نوع خدمات موفقتر از دیگر
بانكها عمل میکنند .آرنابولدی وکالیز ( )5224در پژوهشهای خود دریافتند که سودآوری
برای تمامی بانكهای آمریکایی بهطور فزایندهای وابسته به بانکداری اینترنتی است.
حسن و دیگران ( )5222عملکرد تمامی کانالهای بانكهای تجاری ایتالیا را در مقابل
بانكهای دیگر این کشور بررسی کردند .آنها متوجه شدند که پذیرش بانکداری اینترنتی تاثیر
مثبتی بر عملکرد بانك وسنجش آن برحسب بازگشت میانگین سرمایه صاحبان سهام و بازگشت
میانگین دارائیها دارد.
هرناند و ونیتو ( )5224درتحقیق خود اثر فعال سازی تراکنشهای اینترنتی را بر عمکلرد بازار
بانكهای اسپانیائی بررسی کردند .بوندس ( )5222در آلمان نشان داد دالیل زیر مطابق نتایج
تحقیقات بانك ،زمینهساز توسعهی بانکداری الکترونیك بوده است :وابسته نبودن به ساعت کار
خاص ،وابسته نبودن به موقعیت مکانی خاص ،سرعت تعامالت ،کاهش هزینه ها ،دسترسی
همزمان به چندین بانك و کیفیت باالی اطالعات.
در تحقیق مرتضوی نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی بانكها با
تأکید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانك سپه شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.

فرضیه های پژوهش
پرسش اصلی تحقیق این است که آیا بین استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی و رشد
شاخص حاشیه سود در شعب منتخب بانك ملت در شهر مشهد رابطهی معناداری وجود دارد؟که
این پرسش در قالب شش فرضیهی زیر بیان میشود:
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فرضیهی  :3بین افزایش استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و رشد حاشیه سود ،رابطهی
معناداری وجود دارد.
فرضیهی  :5بین افزایش استفاده از خدمات موبایل بانك و رشد حاشیه سود ،رابطهی معناداری
وجود دارد.
فرضیهی  :1بین افزایش استفاده از خدمات تلفن بانك و رشد حاشیه سود ،رابطهی معناداری
وجود دارد.
فرضیهی  :6بین افزایش استفاده از خدمات دستگاههای خودپرداز و رشد حاشیه سود،
رابطهی معناداری وجود دارد
فرضیهی  :2بین افزایش استفاده از خدمات دستگاههای پوز فروشگاهی و رشد حاشیه سود،
رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیه  :4بین افزایش استفاده از پول الکترونیك و رشد حاشیه سود ،رابطهی معناداری وجود
دارد.

روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و بر اساس نحوهی گردآوری دادهها از نوع تحقیق
توصیفی است .برای تحلیل دادهها از روش رگرسیون چندگانه بهصورت گامبهگام استفاده شده
است .که برای تحلیل ارتباط میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق ،تحلیل میگردد.
اطالعات اولیه در این تحقیق از طریق برنامههای گزارشگری مالی که توسط مدیریت شعب
بانك ملت و نرم افزارهای تحلیلی گزارشگری داخل شعبههای بانك گردآوری شده است و
اطالعات ثانویه نیز از بررسی اسناد ،مدارک ،نمایهها ،چکیده مقاالت و پایان نامهها ،مطالعهی
کتابخانهای و اینترنت بدست آمده است.
جامعهی آماری شامل کلیه شعب درجه یك ،دو و سه بانك ملت شهر مشهد میباشد.
نمونهگیری آماری در این تحقیق با توجه به شاخص سطح تحصیالت مشتریان که از طریق مصاحبه
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و پرسش از مسئولین شعب بدست آمدهاست ،تنها شامل شعب درجه یك و دو میباشند و تعدادی
از شعب جامعه آماری ما که شامل شعب درجه سه در این نمونهگیری بودند ،بهدلیل پائینتر بودن
سطح تحصیالت مشتریان و عدم استفاده آنان از خدمات بانکداری الکترونیکی حذف شده است.
متغیرهای تحقیق شامل شش متغیر مستقل یعنی تغییر خدمات بانکداری اینترنتی ،تغییر
خدمات موبایل بانك ،تغییر خدمات تلفن بانك ،تغییر خدمات دستگاههای خودپرداز ،تغییر
خدمات دستگاههای پوز فروشگاهی ،تغییر میزان استفاده از پول الکترونیك و یك متغیر وابسته
یعنی رشد حاشیه سود می باشد.

یافتههای پژوهش
برای بررسی فرضیات یك تا شش یك رگرسیون چندگانه با یك متغیر وابسته تغییر حاشیه
سود و شش متغیر مستقل تغییر خدمات بانکداری اینترنتی ،تغییر خدمات موبایل بانك ،تغییر
خدمات تلفن بانك ،تغییر خدمات دستگاههای خودپرداز ،تغییر خدمات دستگاههای پوز
فروشگاهی ،تغییر میزان استفاده از پول الکترونیك انجام میشود .برای این منظور از رگرسیون
گامبهگام استفاده میشود .در این روش متغیرهایی که شرایط ورود به مدل را دارند یکی پس از
دیگری وارد مدل میشوند (براساس میزان همبستگی که متغیرمستقل با متغیر وابسته دارد ،وارد
رگرسیون ومدل می شود) .سایر متغیرهایی که شرایط ورود را ندارند ،یعنی روی متغیر وابسته اثر
معناداری ندارند ،وارد مدل نمیشوند.
نتایج رگرسیون گامبهگام برای متغیر وابسته تغییر حاشیه سود به صورت نگارههای زیر است:
نگاره ( : )1متغیرهای وارد شده در مدل
متغیرهای وارد شده

متغیرهای خارج شده

مدل
3

تغییر خدمات دستگاههای خودپرداز

-----

5

تغییر خدمات بانکداری اینترنتی

-----
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براساس نگارهی فوق متغیرهایی که شرایط ورود به مدل را دارند ،فقط تغییر خدمات
بانکداری اینترنتی و تغییر خدمات موبایل بانك میباشد .سایر متغیرها شرایط ورود به مدل را
ندارند.
مدل  ،3مدلی است که ابتدا متغیر مستقل تغییر خدمات دستگاههای خودپرداز وارد شده است.
سپس تغییر خدمات بانکداری اینترنتی وارد میشود و مدل  5را میسازد .چون سایر متغیرهای
مستقل بر روی حاشیه سود اثر ندارند وارد مدل نمیشوند.
پس از ورود هر متغیر ،نرم افزار مجدداً مدل را کنترل میکند .اگر قرار باشد متغیری خارج
شود آن را خارج میکند.

نگاره ( : )2ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و آماره دوربین واتسون
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آمارهی دوربین واتسون

3

2/939

2/239

2/699

-------

5

2/929

2/421

2/429

5/266

از آمارهی دوربین واتسن برای بررسی خودهمبستگی باقیماندهها در رگرسیون استفاده
میشود .فرض عدم خودهمبستگی ماندهها در رگرسیون ضروری است .معموالً مقادیر نزدیك
عدد دو برای آین آماره نشان دهندهی عدم خودهمبستگی ماندهها میباشد .برای مدل فوق مقدار
آماره دوربین واتسن برابر  5/266است که قابل قبول میباشد.
مقدار ضریب تعیین برای مدل یك یعنی مدلی که فقط شامل متغیر مستقل تغییر خدمات
دستگاههای خودپرداز است برابر با  2/239میباشد .در مدل دو که متغیر مستقل تغییر خدمات
بانکداری اینترنتی وارد شدهاست مقدار ضریب تعیین افزایش یافتهاست و برابر 2/421میباشد.
یعنی حدود  42/1درصد از تغییرات حاشیه سود به خاطر تغییرات این دو متغیر مستقل میباشد.
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نگاره ( : )9آزمون معنیداری مدلها
مدل

3

5

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجهی
آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

369/999

3

369/99

باقیمانده ها

319/49

34

9/91

کل

599/29

39

رگرسیون

399/52

5

96/42

باقیمانده ها

322/14

32

4/49

کل

599/29

39

سطح

آمارهی فیشر F

معنی داری
2/223

39/393

2/222

36/36

برای مدل یك یعنی مدلی که فقط یك متغیر مستقل دارد (تغییر خدمات بانکداری اینترنتی)
مقدار سطح معنیداری برابر با  2/223میباشد که از  2/22کمتر است ،بنابراین با اطمینان 92
درصد می توان گفت متغیر تغییر خدمات بانکداری اینترنتی بر روی تغییر حاشیه سود اثر معنیداری
دارد .برای مدل دو یعنی مدلی که دو متغیر مستقل دارد (تغییر خدمات دستگاههای خودپرداز و
تغییر خدمات بانکداری اینترنتی) مقدار سطح معنیداری برابر با  2/2میباشد که از  2/22کمتر
است .بنابراین با اطمینان  92درصد میتوان گفت متغیرهای تغییر خدمات دستگاههای خودپرداز و
تغییر خدمات بانکداری اینترنتی بر روی تغییر حاشیه سود اثر معنیداری دارند.
نگاره ( : )4ضرایب رگرسیون مدل  1و 2

مدل

متغیرها

3
5

ضرایب
استاندارد

ضرایب غیر استاندارد
خطای
استاندارد

ضریب

آماره
T

سطح
معنی
داری

مقدار ثابت

----

3/149

5/929

5/299

2/221

تغییر خدمات دستگاههای خودپرداز

2/939

2/223

2/226

6/366

2/223

مقدار ثابت

----

3/693

2/93

2/694

2/463

تغییر خدمات دستگاههای خودپرداز

2/239

2/223

2/221

5/993

2/229

تغییر خدمات بانکداری اینترنتی

2/652

2/256

2/229

5/656

2/259
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برای مدل نهایی یعنی مدل دوم که دو متغیر مستقل وارد شدهاند ،مقادیر سطح معنیداری
برای هر دو متغیر مستقل به ترتیب  2/229و 2/259میباشد که از  2/22کمتر است .اما سطح
معنیداری برای مقدار ثابت برابر با 2/463و از  2/22بیشتر است ،بنابراین معادلهی زیر را میتوان
نوشت:
)تغییر خدمات دستگاههای خودپرداز( 𝟑𝟎𝟎  = 𝟎.تغییر حاشیه سود
)تغییر خدمات بانکداری اینترنتی( 𝟗𝟓𝟎 + 𝟎.

برای بررسی مناسبت مدل باید ماندهها را مورد بررسی قرار دهیم .برای این منظور چند نگاره
وجود دارد:

نگاره ( :)6هیستوگرام باقیماندههای مدل

یکی از فرضیات زیر بنایی رگرسیون نرمال بودن ماندهها است .نمودار فوق تقریباً نرمال بودن
ماندهها را تایید میکند.
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نگارهی  :7مدل رگرسیون P-P plot

تأیید فرضیهی اول و چهارم
با توجه به معنیدار بودن ضریب تغییر خدمات بانکداری اینترنتی در سطح  %2در مدل دوم
نگارهی ،6فرضیهی اول تایید گریده و نشان میدهد بین افزایش استفاده از خدمات بانکداری
اینترنتی و رشد حاشیه سود ،رابطهی معناداری وجود دارد.
با توجه به معنیدار بودن ضریب تغییر خدمات دستگاههای خود پرداز در سطح  %2در
نگارهی ،6فرضیهی چهارم تایید گریده و نشان میدهد بین افزایش استفاده از خدمات دستگاههای
خودپرداز و رشد حاشیه سود ،رابطهی معناداری وجود دارد.

رد فرضیهی دوم ،سوم ،پنجم و ششم
نظر به اینکه متغیرهای استفاده از خدمات موبایل بانك ،استفاده از خدمات تلفن بانك،
استفاده از خدمات دستگاههای پوز فروشگاهی و استفاده از پول الکترونیك که به ترتیب متغیرهای
مستقل فرضیههای دوم ،سوم ،پنجم و ششم هستند ،شرایط ورود به مدل را نداشتهاند و به همین
علت نیز در مدل دوم در نگارهی  6نیز وجود ندارند ،لذا فرضیههای مذکور همگی در سطح  %2رد
میشوند .یا به عبارت دیگر:

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال اول ،شماره  ،4بهار1931
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بین افزایش استفاده از خدمات موبایل بانك و رشد حاشیه سود ،رابطهی معناداری وجود ندارد (رد
فرضیه دوم).
بین افزایش استفاده از خدمات تلفن بانك و رشد حاشیه سود ،رابطهی معناداری وجود ندارد (رد
فرضیه سوم).
بین افزایش استفاده از خدمات دستگاههای پوز فروشگاهی و رشد حاشیه سود ،رابطهی معناداری
وجود ندارد (رد فرضیه پنجم).
بین افزایش استفاده از پول الکترونیك و رشد حاشیه سود ،رابطهی معناداری وجود ندارد (رد
فرضیه ششم).

نتیجهگیری
با توجه به آزمون فرضیات انجام گرفته ،و پذیرش دو فرضیهی آن می توان نتیجه گرفت که
بین افزایش استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و افزایش خدمات دستگاههای خودپرداز و رشد
حاشیه سود ،در شعب درجه دو و سه بانك ملت در شهر مشهد ،رابطهی معناداری وجود دارد.

پیشنهادها
 -3به منظور افزایش کنترل و تسلط مشتریان بر سامانههای الکترونیکی ،ساده نمودن فرایند
دریافت خدمت از این سامانهها با قابل فهمکردن اطالعات و سادهسازی این قبیل سیستمها و
طراحی نمادها و شکلهای مناسب بر روی یك هر آنها می تواند مشتریان را در استفاده از آن
یاری رسانده و رضایت آنها را سبب شود که این خود در نهایت منجر به افزایش تعداد کاربران
آنها خواهد شد.
 -5به منظور رفع مشکل ترس از تکنولوژی ،بایستی تغییرات عمدهای در طرز فکر مشتریان
نسبت به خدمات الکترونیك صورت گیرد تا میزان استفادهی مشتریان از خدمات غیرحضوری
افزایش یابد .برای نیل به چنین هدفی الزم است سیستمهای الکترونیکی معرفی گردند .این کار

تاث یر خدمات بانکدار ی الکترون یک بر رشد حاش یه سود

39

هم سهولت دسترسی را فراهم می سازد و هم اینکه فاصلهی بین استفادهکنندگان و سیستمهای
الکترونیکی را از نظر تعامل کاهش میدهد.
 -1توجه و نگاه بسیار ویژه و باالبردن قابلیتهای دستگاه فروش نقطهای (پوزهای
فروشگاهی) به عنوان شعب کوچكتر و  56ساعته بانك به عنوان درگاهی بسیار مهم در جهت
رشد منابع ریالی وکاهش هزینههای بانك و رشد آیتم کارمزد خدمات بانکی و سیستمی جهت
فروش خدمات و ویژگیها میتواند کارساز باشد.

پی نوشتها
Automated Teller Machine

3

Point of Sale

5
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