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 چکیده

و بانک ها ناچاراند برای بقا وکاهش  ستاستفاده از بانکداری الکترونیکی بیش از آنکه يک مزيت باشد، يک ضرورت ا
تاثیر میزان الکترونیکی شدن  بررسی هدف با حاضر پژوهش .خدماتشان را  به صورت الکترونیکی ارائه دهند،هزينه ها 

 حجماز شاخص های  بهره وریاندازه گیری میزان سیتم های بانکی بر بهره وری آن ها، انجام شده است. به منظور 

کاهش هزينه  سود بانکی، رضايت شغلی کارکنان، رضايت مشتريان ،سرعت انجام کارها، تعداد مراجعات، عملیات بانکی،
بانک  88ژوهش  . در اين پاستفاده شده است کاهش تعداد شعب کاهش تعداد کارکنان، تنوع خدمات، های بانکی،

جمع  برای. ندمورد آزمون قرار گرفته ا 1391 سالواقع در استان تهران در  و چند شهرستان هم جوار آن شهرستان قدس
. داده های جمع آوری شده با می شودآوری داده ها از پرسشنامه ای که براساس مقیاس لیکرت طراحی شده، استفاده 

افزايش میزان که دهد که های تحقیق نشان میيافتهمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.   SPSSاستفاده از نرم افزار 
کاهش تعداد مراجعات،  بینکی شدن بر بهره وری بانک ها تاثیر مثبت دارد. افزون بر اين نتايج نشان داد که الکترونی

افزايش تنوع خدمات، کاهش حجم عملیات بانکی، سرعت انجام کارها، کاهش تعداد شعب، کاهش هزينه های بانکی و 
کارکنان، رضايت مشتريان، سود بانکی و کاهش تعداد  بین رضايت شغلی بهره وری بانک ها رابطه مثبتی وجود دارد. اما

 رابطه ای مشاهده نشد. ها بهره وری بانک کارکنان با
 

 .یحجم عملیات بانکی، هزينه های بانک بهره وری، بانکداری الکترونیکی، های کلیدی:واژه
    
 

 مقدمه -1
طات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف دسترسی تعداد زيادی از مردم به شبکه جهانی اينترنت و گسترش ارتبا

از طريق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده 
 .(1385سیدجوادين و سقطچی، ( در زمینه های اقتصادی است)ICT)2ترين دستاورد به کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات
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 های بخش از بسیاری مخابراتی، سیستمهای وسیلة به ها پرداخت  و محصوالت مبادلة و الکترونیکی تجارت شپیداي با

 هیچ در الکترونیکی تجارت نفوذ وجود، با اين .اند گرفته قرار بخش نويد فناوری اين تأثیر تحت کمابیش صنعتی، و اقتصادی

 .تاس نبوده مشهود بانکداری صنعت مانند صنعتی
امروزه استفاده از بانکداری الکترونیکی بیش از آنکه يک مزيت باشد، يک ضرورت است. زيرا اوال بانکداری الکترونیکی 

تر و مطلوب تر است؛ ثانیا کندی ناشی از سیستم سنتی موجب می شود که قادر به ارائه خدمات سريع تر، کامل تر، دقیق
ا خارج شود و با منسوخ شدن شیوه های کاغذی مبادله اسناد تجاری در فرصت های طاليی جذب مشتری از دست بانک ه

 .(1385)موغلی، کندبدل کردن اينگونه اسناد با کشور های پیشرفته را در عمل منتفی می کشور های توسعه يافته، امکان رد و
ود رقبای خارجی به و ور هايی نظیر سازمان تجارت جهانی سازمان از سوی ديگر، با مطرح شدن عضويت ايران در

های ايرانی نیازمند رواج استفاده از  بانک و آيد شمار می   داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به ،بازارهای مالی کشور
بنابراين، استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در جهت ايجاد و  هستند. در میان مشتريان خود خدمات  بانکداری اينترنتی

 ه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است.توسع
در دنیای امروز بهره وری به عنوان معیار بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی هم در سطح موسسات تولیدی و خدماتی و 

طلوب و موثر هم در سطح بخش های مختلف اقتصادی و هم در کل اقتصاد، مورد توجه می باشد. بهره وری به معنای استفاده م
از امکانات، ظرفیت ها، پتانسیل ها، سرمايه ها، نیروها و فرصت هاست. برخالف معیار سود که تحت تأثیر قیمت کاالها و 
خدمات قرار دارد و به طور صحیح و کامل نمی تواند بهبودی کارآمد يک واحد تولیدی و خدماتی را بازگو کند، شاخص بهره 

در بازار، قدرت انعکاس میزان موفقیت بنگاه ها را دارد. بهبود بهره وری تاثیر قابل مالحظه ای بر  وری به دور از نوسانات قیمت
بسیاری از پديده های اقتصادی و اجتماعی مانند رشد سريع اقتصادی، ارتقای سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت ها، رقابت 

 ( 1372ال می گذرد.)پروکوپنکو، در عرصه بین المللی، مهار تورم، سرمايه گذاری و استغ

سرعت  رضايت مشتريان، تعداد مراجعات، عملیات بانکی، حجمعبارتند از: از جمله عوامل اثر گذار بر بهره وری بانک ها 
 .تعداد شعبو تعداد کارکنان  تنوع خدمات، کاهش هزينه های بانکی، سود بانکی، رضايت شغلی کارکنان، انجام کارها،

آوردن مشتريان بوده و ايجاد ارزش برای مشتری عامل مهمی برای و نگهداری مشتريان مهم تر از بدستحفظ از سويی، 
لذا ايجاد ارزش برای کاربران اينترنتی بانک، عامل مهمی در استفاده آنها از  .(2002)وينستین، شودحفظ مشتريان محسوب می

 رود. خدمات بانکداری اينترنتی به شمار می
ق به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر بهره وری بانک ها پرداخته شده است. معیار بهره وری با استفاده در اين تحقی

 از عوامل فوق اندازه گیری می شود.
 

 ادبیات و پیشینه تحقیق -2

 
 دستاوردهای فناوری ارتباطات -2-1

سان ها و عملکرد سازمان ها ايجاد کرده رشد و گسترش روزافزون فناوری ارتباطات، انقالبی را در ابعاد مختلف زندگی ان
است. اين فناوری روش های کارکرد و نگرش افراد، سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ايجاد صنايع نوين، مشاغل 
جديد و خالقیت در انجام امور شده است. ظهور پديده هايی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری 

کترونیک از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطالعات در ابعاد اقتصادی است. زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار ال
گسترده تر از مبادله کاال و خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تعیین سیاست های مورد نظر بايد عالوه بر کاربردهای 

 وجه داشت.بالفعل، به کاربردهای بالقوه آن نیز ت
 



 

 

 

 مزایای تجارت الکترونیک -2-2
برای تجارت الکترونیک مزايا و ويژگی های زيادی ذکر شده است که در يک دسته بندی کلی می توان آن ها را به شرح 

 ذيل تقسیم کرد.
 جهانی شدن تجارت -

 حذف محدوديت های زمانی و مکانی -

 دسترسی آسان به اطالعات الزم -

 یکاهش چشمگیر هزينه های معامالت -

 (1385کاهش هزينه های زمانی معامالت)سیدجوادين و سقطچی،  -
. پرداخته اند و همچنین ابعاد مختلف بهره وری اينترنتی و الکترونیکی بانکداری منافعبه بررسی  بسیاری های پژوهش  

دالر  07/1از  را 2اکنشهزينة متوسط تر ها، بانک شعب به حضوری مراجعة با مقايسه در خودپرداز از نشان داد استفاده 1ويددي
 . (1989)ديديو، يک صدم دالر می رسد به وب، از استفاده زمان در هزينه اين دالر کاهش  داده است. 27/0ه بدالر 

  
 تعاریف بانکداری الکترونیک -2-3

 برای بانکداری الکترونیک تعاريف گوناگونی اشاره شده که از جمله آن به تعاريف زير می توان اشاره کرد.
لکترونیک عبارتست از عرضه اتوماتیک محصوالت و خدمات بانکی سنتی و جديد به مشتريان، به طور بانکداری ا -

 (.11، 2006مستقیم و با استفاده از کانال های ارتباط الکترونیکی)آالقبند، 

 (.76، 1385بانکداری الکترونیکی، ارائه خدمات بانکی به کمک شبکه اينترنت می باشد)احمدی و ويرجنیاری،  -

رآيندی که در آن مشتری تعامالت بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می دهد، به طوری که نیازی به موسسه ای ف -
 .(25، 2000به طور فیزيکی نباشد)اسلوان، 

بانکداری الکترونیکی عبارتست از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتريان که با استفاده از آن ها بتوانند بدون نیاز به  -
ساعته( از طريق کانال های ارتباطی ايمن و با اطمینان، عملیات بانکی  24زيکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز)حضور فی

 (.54، 1385دلخواه خود را انجام بدهند) شمس، 
تراکنش  گزارش صورتحساب، مشاهدة شامل دست کم خدمات وب. اين طريق از بانک اصلی خدمات و اطالعات ارائه -

 (1387)باقری، است بانک همان در ديگر حساب های به وجوه انتقال و اب،حس قبلی های
فراهم کردن امکان دسترسی مشتريان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ايمن و بدون حضور  -

 (1382فیزيکی)کهزادی، اولین همايش تجارت الکترونیک، 

ا انجام تغییرات در حساب های بانکی خود و يا سرمايه استفاده مشتريان از اينترنت برای سازماندهی، آزمايش و ب -
 گذاری و بانک ها برای ارائه عملیات و سرويس های بانکی

ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جديد و سنتی به مشتريان از طريق کانال های ارتباط متقابل  -
 (.1385الکترونیک)سیدجوادين و سقطچی، 

يکپارچه سازی تمامی فعالیت های يک بانک از طريق به کارگیری فناوری نوين بانکداری الکترونیکی به معنای  -
اطالعات و ارتباطات، مبتنی بر فعالیت های بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک ها است که امکان ارائه تمامی خدمات مورد 

 (56، 1385ازرگانی، وزارت ب -نیاز مشتريان را فراهم می سازد)معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی

 

                                                 
1 Didio 
2 Process 



 

 

 

 تاریخچه بانکداری الکترونیک -2-4
، نقش بانکداری الکترونیکی در سطح 1990در دهه  (ATM) 1همزمان با رشد سرعت استفاده از ماشین های خودپرداز

به دنیا از زمانی که اينترنت درست الکترونیکی  دنیا برجسته تر شد و به نظر می رسد که اين روند رو به تکامل باشد. بانکداری
 از آن، پس آمريکا اولین کشوری بود که توانست به بانکداری الکترونیکی مجهز شود.. نشان داد و رشد کرد معرفی شد، خود را

 در ادامه، کشورهای داشتند.  کشورهای اروپايی مثل انگلیس و دانمارک در اين زمینه پیشرفت های قابل مالحظه ایبرخی از 
 تجربه کرده اند.زمینه بانکداری الکترونیکی  دررا یای جنوب غربی رشد سريعی ژاپن و مالزی در منطقه آس

بانکداری الکترونیکی نه فقط يک نیاز بلکه يک ضرورت اجتناب ناپذير است. گرچه اين  ،نوين دنیای امروز در بانکداری
د و نوپا به حساب می آيد. در ايران در ايران هنوز پديده ای جدي اما پديده سالهاست که در کشورهای غربی رايج شده است،

اين پروژه به تدريج به دست  ، اما بعد از انقالباست ، از دستگاه های خودپرداز استفاده شده1350نخستین بار در سال  برای
 ، گام های اولیه در مسیر استفاده از بانکداری1370های دهه  فراموشی سپرده شد. بعد از فراغت از جنگ و از نخستین سال

سال پیش  ده ملی انفورماتیک ايران برداشته شد و فعالیت بانکداری الکترونیکی در ايران از حدود الکترونیکی با تأسیس شرکت
محصول بانکداری الکترونیکی در ايران از بانک ملی آغاز  با ايجاد خدماتی برای مشتری به صورت الکترونیکی آغاز شد. اولین

زود آغاز  رت دارد. البته در زمینه رايانه ای شدن شعبه، بانک صادرات و ملت نیز کار خود راشه "سیستم سیبا"شد که به نام 
و استفاده از کارت در بانکداری الکترونیکی  کردند. بانک صادرات با سرمايه گذاری سنگین، سیستم سپهر را راه اندازی کرد

 .استفاده می کردندATM) ) ردازشد که از سیستم خودپ برای بار اول در بانک صادرات و سپه آغاز

و هم اکنون، خدمات  های خصوصی، روند الکترونیکی شدن فعالیت های بانکی شتاب بیشتری گرفت با تأسیس بانک
ها و ... ارايه می  خريداری شده، انتقال وجوه بین حساب مختلفی مانند افتتاح حساب، پرداخت آنالين بهای کاالها و خدمات

اطالعاتی حجم تجارت الکترونیک در رقابت با تجارت به شیوه سنتی از  یر با گسترش ابزارهای ارتباطی ودر چند دهه اخ شود.
متفاوت از های بانکداری الکترونیکی  ها را در استفاده از سیستم برخوردار بوده است. آنچه خدمات بانک رشد و تحول مناسبی

 ديگر بانکداری الکترونیکیبه عبارت  .به مشتری است رائه شدها گسترش کمی و کیفی در خدمات ،روش های مرسوم می کند

در  مشتری فیزيکی بدون حضور و گسترده تر و متنوع تری برخوردار باشد از خدمات کهاين امکان را به مشتری می دهد 
ها  ه اکثر با نکگونه مشتری مداری ک نگرش شعاردر اين حالت  های مالی خود را کنترل کند از هر محلی فعالیت ،شعب بانک

 د.خواهد کر آن را بیان می کنند به واقعیتی عملی تغییر پیدا
 

 سطوح بانکداری الکترونیک -2-5
بانکداری الکترونیک شامل سیستم هايی است که مشتريان موسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطالع رسانی، 

 د.ارتباط و تراکنش از خدمات و سرويس های بانکی استفاده کنن
اطالع رسانی: اين سطح ابتدايی ترين سطح بانکداری الکترونیک است. بانک اطالعات مربوط به خدمات و عملیات  -الف

 بانکی خود را از طريق شبکه های عمومی يا خصوصی معرفی می کند.
راهم می آورد. ارتباطات: اين سطح از بانکداری اينترنتی امکان انجام مبادالت بین سیستم بانکی و مشتری را ف -ب

ريسک اين سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابراين، برای جلوگیری و آگاه ساختن مديريت بانک از 
 هرگونه تالش غیرمجاز برای دسترسسی به شبکه های اينترنتی بانک و سیستم های رايانه ای به کنترل های مناسبی نیاز است.

                                                 
1 ATM machines 



 

 

 

متناسب با نوع اطالعات و ارتباطات خود، از باالترين سطح ريسک برخوردار است و بايد سیستم  تراکنش: اين سیستم -ج
امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در اين سطح مشتری در يک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت، صورتحساب، 

 (1385چی، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.)سیدجوادين و سقط
 
 کانال های بانکداری الکترونیک -2-6

برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانال های متعددی وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از: رايانه های شخصی، 
کمک پردازنده های شخصی، کیوسک، شبکه های مديريت يافته، تلفن ثابت و همراه و ماشین های خودپرداز. در روش شبکه 

ی مديريت يافته، بانک ها برای ارتباط با مشتريان خود از شبکه هايی که قبال ايجاد شده استفاده می کنند. در روش اينترنت ها
با رايانه های شخصی، بانک از طريق ايجاد يک پايگاه اينترنتی و معرفی آن به مشتريان، با آن ها ارتباط متقابل برقرار کرده و 

وش بانکداری تلفنی، تلفن)اعم از تلفن ثابت و همراه( وسیله ارتباطی بانک با مشتريان خود بوده و از ارائه خدمات می کند. در ر
بیش از چهارده  2004اين طريق خدمات بانکی ارائه می شود. تعداد استفاده کنندگان بانک از طريق تلفن همراه در سال 

یز بانک ها می توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، میلیون نفر بوده است. با استفاده از ماشین های خودپرداز ن
سپرده گذاری، انتقال وجه، پرداخت صورتحساب و غیره را به مشتريان خود ارائه دهند)کهزادی، اولین همايش تجارت 

 .(1382الکترونیک، 
 

 مزایای بانکداری الکترونیک  -2-7
يان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از ديد مشتريان می مزايای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتر

توان به صرفه جويی در هزينه ها، صرفه جويی در هزينه ها، صرفه جويی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام 
نک ها در ارائه نوآوری، عملیات بانکی نام برد. از ديد موسسات مالی می توان به ويژگی هايی چون ايجاد و افزايش شهرت با

حفظ مشتريان علی رغم تغییرات مکانی بانک ها، ايجاد فرصت برای جست و جوی مشتريان جديد در بازارهای هدف، گسترش 
مهم ترين مزايای  1ديتا مانیتور ل نام برد. براساس تحقیقات موسسهمحدوده جغرافیايی فعالیت و برقراری شرايط رقابت کام

ک عبارتند از: تمرکز بر کانال های توزيع جديد، ارائه خدمات اصالح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهای بانکداری الکترونی
تجارت الکترونیک. البته مزايای بانکداری الکترونیک از ديدگاه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. 

زايای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت)کمتر از يکسال( است. در میان رقابت يکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله م
مدت)کمتر از هجده ماه( مزايای بانکداری الکترونیک عبارتند از: يکپارچه سازی کانال های مختلف، مديريت اطالعات، 

هزينه ها، کاهش هزينه گستردگی طیف مشتريان، هدايت مشتريان به سوی کانال های مناسب با ويژگی های مطلوب و کاهش 
پردازش معامالت، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نیز از جمله مزايای بانکداری الکترونیک 

 (1382کهزادی، نخستین همايش تجارت الکترونیک، «)هستند.
ی به عنوان تقاضاکنندگان ها به عنوان عرضه کنندگان اين خدمات و مشتريان نظام بانک با توجه به استنباطی که بانک
، در اين راستا وری در جهان و با تأخیر در ايران در حال رشد است. نکته قابل توجهااين فن آن از بانکداری الکترونیک داشته اند،

 (. بانکداری الکترونیکی1380کهزادی، اثرگذاری رشد بانکداری الکترونیک بر نقدينگی و عرضه و تقاضای پول در کشور است)
به مشتريان اين امکان را می دهد که بسیاری از نقل و انتقاالت وجوه و اطالعات را به شیوه الکترونیکی و از طريق وب  واقع در

 سايت بانک عامل، انجام دهند.
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 تعاریف گوناگون بهره وری -2-8
 ره می کنیم.تاکنون تعاريف متعددی از بهره وری شده است که در اينجا به برخی از اين تعاريف به اختصار اشا

 
 تعاریف بهره وری (1)جدول 

 تعریف بهره وری پژوهشگر/ پژوهشگران
 .بهره وری عبارتست از نسبت ساده به يکی از عوامل تولید زمین، سرمايه، نیروی کار و مديريت سازمان بین المللی کار

اقتصادی  های سازمان همکاری
 (1950) اروپا

مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يکی از عوامل تولید بدست می بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم 
 د.آي

 .معیار عملکرد و يا قدرت و توان هر سازمان در تولید کاال و خدمات استنیر
 .نسبت میان بازده به هزينه عملیات تولیدی استیگل

 .است که با سال پايه مقايسه می شودبهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده  ماندل
 .تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده ديويس

 .يک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی فابر يکانت
 
 رابطه بین بهبود بهره وری و میزان به کارگیری فناوری اطالعات -2-9

ری الکترونیکی به بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی شاه محمدی و همکاران در تحقیقی با عنوان سود در بانکدا
( پرداختند. نتايج به دست آمده حاکی از آن است که افزايش تعداد کارت به 1387 -1384بر سودآوری بانک های ايران)

بانکداری  خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر مثبت و معناداری دارد و  بر اين اساس می توان نتیجه گرفت که گسترش
 الکترونیکی، تاثیر مثبت و قابل مالحظه ای بر سودآوری بانک های ايران دارد.

بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های تجاری "( تحقیقی با عنوان 1386گودرزی و زبیدی)
شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشین های  انجام دادند. در اين تحقیق بازده کل دارايی به عنوان متغیر وابسته و "ايران

خودپرداز هر بانک و متغیر مجازی پیوستن به شبکه شتاب،به عنوان متغیر توضیحی تعريف شده اند. نتايج اين پژوهش که با 
وره زمانی استفاده از داده های ترکیبی شش بانک تجاری کشور)تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی(، برای د

انجام شده است، حاکی از آنست که افزايش تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک، سودآوری بیشتر آن بانک را  1384 -1379
 به دنبال دارد.

به  "بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری سنتی و نوين"( در پژوهشی با عنوان 1384بیدآباد و الهیاری فرد)
و اينترنتی با استفاده از داده های بانک ملی ايران  سنتی، نیمه مکانیزه اينترانتی)ماشین های خودپرداز( مقايسه هزينه بانکداری

می پردازند. اين پژوهش نشان می دهد که  1381-1379و با لحاظ شاخص های بین المللی در بانکداری اينترنتی برای دوره 
نیمه متمرکز بیش از صد برابر هزينه تمام شده هر تراکنش در متوسط بهای تمام شده هر تراکنش در بانکداری سنتی و 

بانکداری اينترنتی است. همچنین میزان صرفه جويی در هزينه های پرسنلی حاصل از به کارگیری بانکداری اينترانتی و 
و  2291ه ترتیب ب 1383اينترنتی نسبت به وضع موجود)بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه( بانک ملی ايران به قیمت های سال 

 میلیارد ريال است. 4447
با  "بررسی موانع ايجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در ايران"( در پايان نامه خود با عنوان 1384محمود بابازاده)

استفاده از با استفاده از روش تحقیق توصیفی)پرسشنامه ای( به اين نتیجه رسید که سطح پايین آگاهی مردم از مزايای 
کداری الکترونیکی، ضعف ساختار حقوقی در ورود به محیط الکترونیکی، ساختار دولتی بانک های تجاری و تخصصی، ضعف بان

زيرساخت ها، پايین بودن سطح تقاضا برای بانکداری الکترونیکی و عرضه ناکافی خدمات بانکداری الکترونیکی، موانع اصلی 
  است. ايجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در ايران



 

 

 

در بین تحقیقات خارجی هم تحقیقات بسیاری رابطه مثبتی بین سرمايه گذاری در زمینه فناوری اطالعات و بهبود بهره 
؛ 1997؛ بارا و لی، 1996؛ هیت و برينجولسن، 1996؛ برينجولسن و هیت، 2005وری نشان می دهد)کینگ هو و همکاران، 

ساله شرکت ها در صنايع مختلف، نشان می  30روی داده های  2005در سال (. بررسی های کینگ هو 1997رای و همکاران، 
و بهره وری يک رابطه علت و معلولی مشاهده شده است. هم  (IT)1فناوری اطالعاتدهد که بین سرمايه گذاری در زمینه 

 است. چنین يک رابطه بازخوردی از بهره وری به سرمايه گذاری در زمینه فناوری اطالعات مشاهده شده 
سرمايه گذاری در سیستم فناوری اطالعات و ديگر مشخصه های بانک، "( در تحقیق خود با عنوان2004هولدن و البنانی)
به اين نتیجه رسیدند که تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک  1996 -1976در طول دوره  "سودبخشی در بريتانیا

 و هزينه های معامالت، تاثیر مثبت داشته است.ها از طريق کاهش هزينه های نیروی کار 
نشان داد که  "نقش خدمات بانکداری الکترونیکی بر سود بانک های اردن "( در تحقیق خود با عنوان2006صیام)

خدمات بانکداری الکترونیکی، در کوتاه مدت بر سودآوری بانک های کشور اردن اثر منفی دارد. اين اثر منفی ناشی از سرمايه 
اری های بانک ها در زمینه زيرساخت ها و آموزش کارکنان بوده است، اما در بلندمدت اين خدمات بر سودآوری بانک ها گذ

در ايالت متحده،  1995 -1993تاثیر مثبت داشته است. پراسد و هاکر با بررسی شاخص عملکردی بهره وری برای دوره زمانی 
وری اطالعات بر بهره وری بانک ها موثر نبوده، اما مخارج نیروی کار سیستم دريافتند که سرمايه گذاری در سیستم های فنا

 های اطالعاتی تاثیر مثبت بر بهره وری بانک ها دارد.
در جزيره باربادوس به اين نتیجه رسیدند که به کارگیری  2000 -1997( با بررسی دوره زمانی 2003کوپین و همکاران)
تدا به دلیل هزينه های آموزش پرسنل و برنامه های اطالع رسانی به مشتريان، بهره وری ( در ابATMماشین های خود پرداز )

درصد به  3بانک ها را کاهش داده، اما پس از آنکه اين فناوری به طور کامل و موثر مورد استفاده قرار گرفته شد، بهره وری از 
 درصد افزايش يافته است. 17

نشان داد که نسبت تعداد ماشین های خودپرداز  2000 -1989در طول دوره  (2003نتايج تحقیق کاسوالرو و گوبی)
(ATM.به تعداد شعب برای هر بانک، همبستگی مثبت با بهره وری آن بانک دارد ) 

در کشور ژاپن به اين نتیجه رسید که سرمايه گذاری  1999 -1993( با بررسی شاخص کارايی در دوره 2003تاکمارا )
 عاتی در دوره مطالعه کارايی فنی بسیاری از بانک ها را افزايش داده اما نرخ افزايش کارايی نزولی است.در سیستم های اطال

در کشور ترکیه، ايجاد شبکه های مرتبط ماشین های  2003 -2000( با بررسی دوره زمانی 2006نتیجه تحقیق دامار)
 ( اثر مثبت بر کارايی بانک ها دارد.ATMخودپرداز )

را در اياالت متحده مورد بررسی قرار داد و دريافت که سرمايه گذاری در  2003 -1992( دوره زمانی 2005سیلوستر)
 سیستم های فناوری اطالعات، کارايی بانک ها را افزايش می دهد؛ اما بهبود کارايی هزينه در مقايسه با سود نسبتا کمتر است.

مورد بررسی قرار داد. نتايج تحقیق وی نشان  2000 -1993 ( شاخص سودآوری را در اروپا طی سال های2003بچالی)
رمايه گذاری داد که دسته های مختلف سرمايه گذاری فناوری اطالعات آثار ناهمگون بر عملکرد بانک ها دارد، به طوری که س

 در زمینه خدمات اثر مثبت و سرمايه گذاری سخت افزاری و نرم افزاری اثر منفی بر سودآوری بانک ها دارد.
را در اياالت متحده بررسی کرد و نشان داد که بین سطح فناوری به کار گرفته شده  2003 -1992( دوره 2005کوزاک)

 و سودآوری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد. 
 

 ایا و موانع پیش روی بهبود بهره وریمز -2-11
ترين سرمايه و عامل بهبود بهره وری است، لذا با بهبود کیفی عامل کار،  بهبود روابط حاکم بین مدير  نیروی انسانی مهم

وری  بهره توان موجبات ارتقای بهره وری را فراهم کرد. بهبود و ارتقای کارگیری رهاوردهای فناورانه میه و کارکنان و بهبود در ب
                                                 
1 Information Technology 



 

 

 

تغییر ، مستلزم کوشش و تالش برنامه ريزی شده همه جانبه از سوی مديران ذيربط است که خود نیازمند بهبود شرايط کار
  ها، فناوری و ... می باشد. ها، روش ها، قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل های انگیزشی کارکنان، بهبود نظام ها و روش محرکه

ه بین سرمايه گذاری در زمینه فناوری اطالعات و بهبود بهره وری رابطه علت و معلولی وجود بررسی ها نشان می دهد ک
دارد. اما در کشور ما با يک واقعیت تلخ نیز روبرو هستیم و آن اينست که هنوز نتوانسته ايم همگام با رشد و گسترش اين 

داريم و اين امر ناشی از نقصان ها و کاستی هايی است صنعت)بانکداری الکترونیکی( در دنیا و حتی کشورهای منطقه، گام بر
که برخی از آن ها ناشی از بی توجهی و کوتاهی خودمان و برخی ديگر خارج از اراده و ماحصل جبر زمانه بوده است. در زير به 

 تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:
فته و به روز دنیا و کم توجهی به توان بی توجهی و فقدان زيرساخت های قوی، عدم دسترسی به ابزارهای پیشر -3

 .فناوری اطالعاتداخلی در حوزه 

عدم سرمايه گذاری صحیح در زمینه بانکداری الکترونیکی و استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای فرسوده، موجب  -4
 دلزدگی مردم و مشتريان و نارضايتی آنان شده است.

خودپرداز و ساير تجهیزات بانکداری الکترونیکی در کشور که تناسبی  عدم  رشد و توسعه کمی و کیفی دستگاه های -5
 با تعداد مشتريان بانک ها نداشته و با استانداردهای جهانی هم فاصله زيادی دارد.

واردات سیستم ها و تجهیزات بانکداری الکترونیکی موجب وابستگی سیستم بانکی به ساير کشورها شده است. البته  -6
شرکت های ايرانی نیز به تولید و عرضه اين محصوالت پرداخته اند که گرچه به لحاظ کیفیت و تنوع  در سال های اخیر

خدمات در سطح باالتری نسبت به دستگاه های فرسوده خارجی قرار دارند، اما هنوز هم از لحاظ کارايی در مقايسه با دستگاه 
 های جديد خارجی در مرتبه پايین تری قرار دارند.

ع رسانی و فرهنگ سازی برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به طور صحیح و اصولی انجام نشده هنوز اطال -7
 و بانک ها بیشتر به تبلیغ برای جذب سپرده می پردازند تا تبلیغ برای ارائه خدمات نوين

 کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا در زمینه بانکداری الکترونیکی -8

 موانع امنیتی -9

 ت در برابر تغییر و تحولمقاوم -10

 (.1387()گودرزی و زبیدی،1391اثرات ناشی از تحريم های اقتصادی)رمضانی فرد،  -11

 
 مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق -2-11

 فرضیه اصلی: بین  الکترونیکی شدن سیستم بانکی و بهروری بانکها در شهرستان قدس رابطه مثبت وجود دارد.
 فرضیه های فرعی: 

 اد مراجعات و بهره وری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد.بین کاهش تعد -1 
 بین  افزايش تنوع خدمات بانکی و بهره وری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد. -2
 بین  کاهش حجم عملیات بانکی و بهره وری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد. -3
 ثبت وجود دراد.بین  افزايش رضايت شغلی کارکنان و بهره وری بانک ها رابطه م -4
 بین  افزايش رضايت مشتريان و بهره وری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد. -5 
 بین  سرعت انجام عملیات بانکی و بهره وری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد. -6
 بین  افزايش سود بانکی و بهره وری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد.  -7
 وری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد.بین  کاهش تعداد شعب و بهره  -8
 بین  کاهش تعداد کارکنان و بهره وری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد. -9



 

 

 

  .وجود دارد بین  کاهش هزينه های بانکی و بهره وری بانک ها رابطه مثبت-10

 

 

مدل مفهومی تحقیق (1)نمودار  

 

 روش  شناسی تحقیق -3
نجام اين تحقیق پیمايش است.  روش  پیمايشی برای گرد آوری داده های مربوط به زمان حال به کار می رود.  در روش ا

اين روش پژوهشگر در شرايطی نیست که بتواند متغیرهای محیط را دستکاری کند وکنترل کمتری بر محیط پژوهش دارد و 
روش  دقیق کارگیری به باش فرض اصلی روش پیمايش آن است که تر از وضع موجود است. پیبه دنبال آشنايی بهتر و کامل

 (.1374)کومار، شد نائل جامعة بزرگ تر يک به آن نتايج تعمیم به نمونه يک مطالعة طريق از توان می علمی های
 

 نمونه تحقیق جامعه آماری و -3-1
ی هم جوار آن، واقع در استان تهران جامعه آماری اين تحقیق کلیه کارکنان بانک های شهرستان قدس و شهرستان ها

می باشد. که با هماهنگی رياست بانک ها پرسشنامه بین کارکنان بانک ها در پايان ساعات اداری توزيع، سپس پرسشنامه ها 
 به منظور اندازه گیری نگرش از مقیاس لیکرت استفاده شده است. جمعاً شد.

 یری کوکران استفاده شده است.جهت تعیین تعداد نمونه تحقیق از فرمول نمونه گ

 
 

 

هزینه هاي 
 بانكي

 تعداد كاركنان

 تعداد شعب

 سود بانكي

سرعت انجام 
 عملیات بانكي
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رضایت شغلي 
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نیز هرکدام  qو  pمقادير  ،t= 96/1  ،95/0 اطمینان ضريب ، =d 05/0و  حداکثر اشتباه مجاز dدر فرمول فوق ؛ 
 به دست می آيد. 100 بوده و  بدين ترتیب حجم نمونه برابر N=134،و حجم جامعه  5/0معادل 

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده -3-2
استفاده شده  spssاين تحقیق برای تجزيه تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار در 

 % به دست آمده است که بیانگر اعتبار باالی پرسشنامه طراحی شده می باشد.87مقدار آلفای کرونباخ  است.
 استفاده شده است. روايی سازه و جهت تعیین روايی پرسشنامه از روايی محتوا در اين تحقیق

 
 یافته های پژوهش -4

 
 توصیف داده ها -4-1
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس (2) جدول

 درصد فراوانی 

3/2 2 بدون پاسخ  

2/10 9 زن  

5/87 77 مرد  

0/100 88 جمع  



 

 

 

زیع فراوانی پاسخگویان برحسبتو (3) جدول  

 درصد فراوانی 

9/15 14 بدون پاسخ  

2/10 9 رئیس بانک  

1/9 8 معاون بانک  

8/64 57 صندوق دار بانک  

0/100 88 جمع  

 

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیالت (4) جدول  

 درصد فراوانی 

1/1 1 بدون پاسخ  

4/28 25 تاديپلم  

2/10 9 فوق ديپلم  

8/56 50 لیسانس  

االتربفوق لیسانس و   3 4/3  

0/100 88 جمع  

 

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بانک مورد مطالعه (5) جدول  

 درصد فراوانی  

5/4 4 بانک رفاه  

2/10 9 بانک پارسیان  

7/5 5 بانک سامان  

4/11 10 بانک صادرات  

0/8 7 بانک کشاورزی  

8/6 6 بانک تجارت  

6/13 12 بانک سپه  

2/10 9 بانک ملت  

8/6 6 بانک پاسارگاد  

2/18 16 بانک ملی  

مسکن بانک  4 5/4  

0/100 88 جمع  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بانک مورد مطالعه (2)نمودار  
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میزان الکترونیکی شدن سیستم  های مربوط به تاثیر توزیع فراوانی شاخص( 6)جدول 
های مورد مطالعه بر بهره وری بانک بانکی  

سیستم بانکی بر تاثیرمیزان الکترونیکی شدن  جمع بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم 

 88 28 28 20 9 3 فراوانی تعداد مراجعات

4/3% درصد  %2/10  %7/22  %8/31  %8/31  %0/100  

 88 36 34 17 1 0 فراوانی تنوع خدمات

0/0% درصد  %1/1  %3/19  %6/38  %9/40  %0/100  

 حجم عملیات بانکی
 88 30 34 15 9 0 فراوانی

0/0% درصد  %2/10  %0/17  %6/38  %1/34  %0/100  

 87 19 34 23 9 2 فراوانی رضايت شغلی کارکنان

3/2% درصد  %3/10  %4/26  %1/39  %8/21  %0/100  

 88 17 36 30 5 0 فراوانی رضايت مشتريان

0.0% درصد  %7/5  %1/34  %9/40  %3/19  %0/100  

 سرعت انجام کارها
 87 29 39 14 2 3 فراوانی

رصدد  %4/3  %3/2  %1/16  %8/44  %3/33  %0/100  

 سود بانکی
 84 19 19 22 16 8 فراوانی

5/9% درصد  %0/19  %2/26  %6/22  %6/22  %0/100  

 کاهش تعداد شعب
 87 7 22 37 15 6 فراوانی

9/6% درصد  %2/17  %5/42  %3/25  %0/8  %0/100  

 کاهش تعداد کارکنان
 87 7 29 32 16 3 فراوانی

4/3% درصد  %4/18  %8/36  %3/33  %0/8  %0/100  

 کاهش هزينه های بانکی
 82 18 36 19 7 2 فراوانی

4/2% درصد  %5/8  %2/23  %9/43  %0/22  %0/100  

 
 

 



 

 

 

 تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها: -4-2

 

 نتایج آزمون دوجمله ای در خصوص تاثیرمیزان الکترونیکی شدن سیستم بانکی( 7)جدول 
  های مورد مطالعه بانکبر بهره وری 

احتمال مورد  احتمال مشاهده شده تعداد گروه بندی 
 آزمون

 سطح معنی داری

1گروه   <= 3 18 20/0  50/0  000/0  

2گروه   > 3 70 80/0    

00/1 88  جمع    

می ( تائید H1( رد و فرض مقابل )H0در نتیجه فرض ) .می باشد 05/0سطح معنی داری آزمون دوجمله ای کمتر از 
است. بنابراين مقدار  50%( بیش از 3 <) 2( و گروه 3= >) 1( بدين معناست که اختالف بین دو گروه H1گردد. تائید فرض )

میزان الکترونیکی شدن  است که بیانگر تاثیر 80%)زياد و خیلی زياد(،  3های بیش از  احتمال مشاهده شده جهت پاسخ
 .فرضیه اصلی پژوهش تائید می گردد ؛ به عبارت ديگرمطالعه می باشدهای مورد  سیستم بانکی بر بهره وری بانک



 

 

 

 میزان الکترونیکی شدن سیستم بانکی نتایج آزمون دوجمله ای در خصوص تاثیر( 8)جدول
 های مورد مطالعه های بهره وری بانک بر شاخص

تاثیرمیزان الکترونیکی شدن سیستم 
احتمال مشاهده  تعداد گروه بندی  بانکی بر

 شده
احتمال مورد 

 سطح معنی داری آزمون

 تعداد مراجعات
 014/0 50/0 36/0 32 3 => 1گروه 

   64/0 56 3 < 2گروه 

   00/1 88  جمع

 تنوع خدمات
 
 

 000/0 50/0 20/0 18 3 => 1گروه 

   80/0 70 3 < 2گروه 

   00/1 88  جمع

 حجم عملیات بانکی

 000/0 50/0 27/0 24 3 => 1گروه 

   73/0 64 3 < 2روه گ

   00/1 88  جمع

 رضايت شغلی کارکنان
 053/0 50/0 39/0 34 3 => 1گروه 

   61/0 53 3 < 2گروه 

   00/1 87  جمع

 رضايت مشتريان
 069/0. 50/0 40/0 35 3 => 1گروه 

   60/0 53 3 < 2گروه 

   00/1 88  جمع

 سرعت انجام کارها
 000/0 50/0 22/0 19 3 => 1گروه 

     78/0 68 3 < 2گروه 

     00/1 87   جمع

 سود بانکی
 445/0 50/0 55/0 46 3 => 1گروه 

     45/0 38 3 < 2گروه 

     00/1 84   جمع

 کاهش تعداد شعب
 002/0 50/0 67/0 58 3 => 1گروه 

     33/0 29 3 < 2گروه 

     00/1 87   جمع

 کاهش تعداد کارکنان
 133/0 50/0 59/0 51 3 => 1 گروه

     41/0 36 3 < 2گروه 

     00/1 87   جمع

 کاهش هزينه های بانکی
 005/0 50/0 34/0 28 3 => 1گروه 
   66/0 54 3 < 2گروه 

  

     00/1 82   جمع

( تائید می H1( رد و فرض مقابل )H0می باشد در نتیجه فرض )05/0سطح معنی داری آزمون دوجمله ای کمتر از 
است. بنابراين مقدار  50%( بیش از 3 <)2( و گروه 3= >)1( بدين معناست که اختالف بین دو گروه H1گردد. تائید فرض )

بر بهره وری تعداد مراجعات  است که بیانگر تاثیر 64%)زياد و خیلی زياد(، 3احتمال مشاهده شده جهت پاسخهای بیش از 
 .پژوهش تائید می گردد 1فرعی فرضیه  بنابرايند. های مورد مطالعه می باش بانک

 تايید می گردد. 10و  8و  6و  3و  2در ضمن شبیه تحلیل فوق فرضیه های فرعی 



 

 

 

بنابراين تاثیر  .می باشد 05/0از  بیشترسطح معنی داری آزمون دوجمله ای  9و  7و  5و  4در حالی که فرضیه های 
 .می گردد رد ها بر بهره وری بانک ود بانکی، کاهش تعداد کارکنانرضايت مشتريان، س، رضايت شغلی کارکنان

 نتیجه گیری -5
سرعت  افزايش تنوع خدمات، کاهش حجم عملیات بانکی،  کاهش تعداد مراجعات،دهد که های تحقیق نشان میيافته

افزون  و اين تاثیر مثبت می باشد. انجام عملیات، کاهش تعداد شعب و کاهش هزينه های بانکی بر بهره وری بانک ها تاثیر دارد
بر بهره وری تاثیری  رضايت مشتريان، سود بانکی و کاهش تعداد کارکنان، رضايت شغلی کارکنان بر اين نتايج نشان داد که

تمايل  مشتريانی که آمادگی استفاده از فناوری جديد مانند بانکداری اينترنتی را دارند مزايای آن را درک کرده و ندارد. ها بانک
دهند. به همین منظور بانک ها ابتدا بايد مشتريان را با بانکداری اينترنتی آشنا بیشتری به استفاده از آن از خود نشان می

نموده، مزايای آن را بطور واضح شرح داده و نحوه استفاده از آن را آموزش دهند، سپس مشتريان را با بانکداری اينترنتی روبرو 
ه تجارت الکترونیک در کشور، و ورود به بازارهای جهانی و عضويت در سازمان هايی نظیر سازمان تجارت نمايند. برای توسع

جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار می آيد. بنابراين استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در جهت 
کشور حائز اهمیت است. اگرچه طی سال ها برخی از روش های ارائه خدمات  ايجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی

بانکداری الکترونیک نظیر ماشین خودپرداز و کارت های بدهی، در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما تا رسیدن 
در هر حال ايجاد و توسعه بانکداری به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی طوالنی در پیش است. 

الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی زيرساخت های مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم اين زيرساخت ها عبارتند از: 
شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطالعات، زيرساخت های حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی 

ه های اقتصادی برای پذيرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک. بنابراين برای توسعه و گسترش مناسب جامعه و بنگا
بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور بايد نسبت به ايجاد زيرساخت های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل 

ی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه های اقتصادی با مزايای اطالعات، تدوين قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترساز
 تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک به طور جدی اهتمام ورزيد.

 پیشنهادها -6
 توجه به ايجاد زيرساخت های فرهنگی از طريق -1

 ارائه آموزش های الزم به دو گروه -1-1 

 ونیکی ارائه می نمايند) مانند تجار و کارکنان موسسات مالی(کسانی که خدمات خود را از طريق سیستم الکتر -الف
 کسانی که از اين سیستم استفاده و در واقع کاربران آن هستند)مانند مشتريان موسسات مالی( -ب
ايجاد نگرش کالن در میان تصمیم گیران، برنامه ريزان، سیاست گذاران و دست اندرکاران اين فعالیت و پرهیز از  -1-2

 ه مديريت جزيره ای با الويت حفظ منافع ملی در درازمدتهرگون
 تدوين قوانین و دستورالعمل اجرايی شفاف -2

 توجه کافی و سريع به ايجاد ساختارهای مخابراتی و امنیتی در شبکه های اينترنتی کشور و توسعه آن ها -3

خصوص راهکارهای زيادی دهد. در اينمیهای مالی تمايل مشتريان به استفاده از بانکداری اينترنتی را افزايش انگیزه -4
 توان اتخاذ کرد:می

واريز درصدی از کارمزدی که مشتريان در روش سنتی بايد بپردازند به حساب مشتريانی که فعالیت های  -4-1
 دهند.بانکی خود را بصورت اينترنتی انجام می

 کنند.تمر استفاده میقرعه کشی  و اعطای جوايز به مشتريانی که از بانکداری اينترنتی بطور مس -4-2

-در نظر گرفتن تخفیفاتی جهت خريد از فروشگاه ها برای مشتريانی که از بانکداری اينترنتی استفاده می -4-3
 نمايند.
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A Study of the Effect of Electronic Banking Systems on Bank 

Productivity(Case Study: The Banks of Ghods City)  
 

This study is done to evaluate the effect of the electronic banking systems on 

productivity. To measure the efficiency, the indicators of banking operations size, 

clients, customers, speed of work, job satisfaction, interest, costs of banking, 

diversification of services, number of employees, number of branches have used. 

In this research the 88 Bank of Ghods city and it's adjacent city located in the 

province of Tehran in 1391 have been tested. To collect data, a questionnaire was 

designed based on the Likert scale used. Using data collected were analyzed using 

SPSS software. The research findings show that the increases in electronic 

banking has a positive effect on productivity. In addition, the results showed that 

there is positive relation between the reduction in the number of referrals, the 

increased diversity of services, reducing the volume of banking operations, the 

speed of doing works, reducing the number of branches, reducing banking costs 

and bank's productivity. But there is no relation between job satisfaction, 

customer satisfaction, interest and reducing the number of employee with bank's 

productivity.  

 

Keywords : Productivity; Electronic banking; Banking operations size; costs of 

banking. 
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