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1. مقدمه: طرح مسأله
کمیت دانش بر روابط تولیدی، اهمیت کیفیت  با افزایش حا

و  گاه  آ انسانی  ی  نیرو است.  کرده  پیدا  افزایش  کار  ی  نیرو

باتجربه نیاز اصلی واحدهای تولیدی در حال حاضر است و 

کار تبدیل به  ی  که نیاز بنگاه ها برای نیرو باعث شده است 

نیاز آن ها به سرمایه انسانی شود. سرمایه انسانی نشان دهنده 

ی انسانی است )دیمو و شپارد،  سطح دانش و مهارت نیرو

ی  کار و افزایش تجربه نیرو ی  که از طریق آموزش نیرو  )2005

کار امکان گسترش آن وجود دارد )تکسیرا و تاوارس-لهمان، 

ی سرمایه انسانی بر ابعاد مختلف عملکردی  2014(. تأثیرگذار

قرار  بررسی  مورد  همواره  اجتماعی  متغیرهای  بر  و  بنگاه ها 

)به  انسانی  سرمایه  تأثیر  میالدی   1980 دهه  از  است.  گرفته 

صورت ویژه بعد تحصیالت( بر عملکرد اقتصادی مورد توجه 

سرمایه   .)2014 تاوارس-لهمان،  و  )تکسیرا  است  گرفته  قرار 

برای  عاملی  می تواند  انسانی  ی  نیرو توانایی های  و  انسانی 

 ، یگز رودر و  گیو  )ساما باشد  رقابتی  اقتصادی  بهتر  عملکرد 

طوالنی مدت  ارزش  و  رقابتی  مزیت  ایجاد  پتانسیل   .)2016

کارآمد  مدیریت  به  بستگی  مشهود،  دارایی های  از  بیش 

نظام   .)2014 اسماعیل،  و  )الموصلی  دارد  انسانی  سرمایه 

ی  سرمایه گذار به  پس اندازها  اتصال  فرایند  در  نیز  بانکی 

پیچیدگی  افزایش  با  است.  کار  ی  نیرو کارگیری  به  نیازمند 

به  نیاز  بانکی  خدمات  گسترش  هم چنین  و  مالی  بازارهای 

ی کار بادانش و باتجربه افزایش پیدا کرده است. نیرو

ی اطالعات و ارتباطات تمامی عرصه های  انقالب فناور

داده  قرار  تأثیر  تحت  را  ی  بانکدار جمله  از  انسانی  زندگی 

کرده  را معرفی  بانکی  ارائه خدمات  نوین  و روش های  است 

محصوالت   .)2011 همکاران،  و  سومرا  2006؛  )سامی،  است 

قابل  مزایای  داشتن  برای  را  فرصت هایی  ی  فناور بر  مبتنی 

نسبت  کمتر  یسک  ر و  ی  سودآور افزایش  هزینه،  در  توجه 

این،  بر  عالوه  می کنند.  فراهم  سنتی  بانکی  محصوالت  به 

کافی  که در صورت وجود تقاضای  مطالعات نشان می دهد 

سرمایه  بازگشت  بانک،  ی  فناور بر  مبتنی  محصوالت  برای 

می  کند.  پیدا  تحقق  کوتاهی  زمان  مدت  در  زمینه  این  در 

نشان  مختلف  کشورهای  در  شده  انجام  تجربی  مطالعات 

ی الکترونیکی عملکرد بانک ها  می دهد که خدمات بانکدار

بااین حال،  و همکاران، 2015(.  )آخیسار  بهبود می بخشد  را 

به  زیرساخت های  درحال توسعه  کشورهای  از  برخی  در 

ترجیح  مشتریان  و  نمی کند  پیدا  گسترش  کافی  اندازه 

دهند  انجام  را  شعبه  بر  مبتنی  سنتی  ی  بانکدار می دهند 

سه  از  الکترونیک  ی  بانکدار  .)2015 همکاران،  و  )آخیسار 

بانک  نفع  به  یسک  ر کاهش  و  ی  سودآور هزینه ها،  جنبه 

اساس،  این  بر   .)2015 همکاران،  و  )تونای  می کند  عمل 

ی  بانکدار گسترش  مثبت  تأثیر  بر  دال  یک  تئور انتظار 

ی  بانکدار گسترش  است.  بانک ها  ی  سودآور بر  الکترونیک 

و  بانک ها  برای  را  خدمات  ارائه  از  جدید  فصل  الکترونیک 

گاه  آ انسانی  ی  نیرو به  نیاز  و  است  کرده  باز  آن ها  مشتریان 

و باسواد را افزایش داده است. در قالب نظام بانکی با توجه 

در  الکترونیک  پرداخت  ابزارهای  از  استفاده  گسترش  به 

انسانی  ی  به نیرو نیاز  بانکی،  از خدمات  یک سطح معینی 

به دانش محور شدن  با توجه  کمتری است. در نقطه مقابل، 

دارایی های  تعیین کننده  نقش  و  اقتصادی  فعالیت های 

ی  نیرو به  سازمان ها  نیاز  سازمان ها،  عملکرد  در  نامشهود 

در  عبارتی  به  است.  کرده  پیدا  افزایش  کیفیت  با انسانی 

کارکنان جانشین  کیفیت  بانکی،  از خدمات  سطح معینی 

و  انسانی  سرمایه  از  استفاده  است.  شده  کارکنان  تعداد 

ی الکترونیک می تواند زمینه را برای افزایش عملکرد  بانکدار

 ، بانک فراهم سازد و بهره مندی از سرمایه انسانی مناسب تر

ی الکترونیک را  توان بانک برای بهره مندی از مزایای بانکدار

یک بر این است  افزایش می دهد. بر همین اساس انتظار تئور

ی الکترونیک و سرمایه انسانی  که ضمن تأثیر مثبت بانکدار

 ، ی بانک ها، بانک های دارای سرمایه انسانی بیشتر بر سودآور

ی خود  افزایش سودآور برای  الکترونیک  ی  بانکدار مزایای  از 

استفاده بیشتری ببرند. بر این اساس در این تحقیق به دنبال 

ی  که آیا سرمایه انسانی و بانکدار پاسخ به این سؤال هستیم 
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است  تأثیرگذار  ایران  بانک های  ی  سودآور بر  الکترونیک 

نقش  الکترونیک  ی  بانکدار ی  اثرگذار در  انسانی  سرمایه  و 

بانک های  داده های  از  منظور  این  برای  دارد؟  تعدیل گری 

و  است  شده  استفاده   1398 تا   1390 زمانی  دوره  برای  ایران 

با توجه به تحلیل رگرسیون پانلی اقدام به بررسی تأثیرپذیری 

ی الکترونیک و سرمایه انسانی و  ی بانک ها از بانکدار سودآور

اثر تعدیل گری سرمایه انسانی پرداخته شده است.

2. ادبیات تحقیق
سرمایه انسانی شاید پویاترین منبع هر سازمان است )اواللره 

برای  انسانی  ی  نیرو مهارت  و  شایستگی   .)2013 آدنوگبا،  و 

به طور  است.  ی  ضرور سازمان  آینده  امنیت  و  موفقیت 

گسترده ای پذیرفته شده است که تحصیل و آمادگی یک فرد 

را  او  ظرفیت  و  تمایل  ی اش،  کار زندگی  از  دوره ای  طول  در 

می بخشد  بهبود  خالقیت  انجام  و  چالش ها  حل   ، کار برای 

منابع  بر  مبتنی  دیدگاه  اساس  بر   .)2021 رحمان،  و  )آختر 

انسانی  سرمایه   )DCV( پویا  قابلیت  دیدگاه  و   )RBV(

ی دارد  ی منابع و قابلیت ها نقش محور به وضوح در جمع آور

که  شرکت هایی   ، به عبارت دیگر  .)2018 قدوس،  و  )خان 

دارای سرمایه انسانی برتر هستند، موقعیت بهتری برای ایجاد 

ی  منابع و قابلیت ها دارند )بارنی، 1991(. بهبود کیفیت نیرو

کار توسط شرکت ها از طریق برنامه های توسعه سرمایه انسانی 

ی، بلکه مهم تر  جامع، نه تنها برای دستیابی به اهداف تجار

)ِتِسما،  است  الزم  طوالنی مدت  ی  پایدار و  بقا  برای  همه،  از 

تضمین کننده  می تواند  انسانی  سرمایه  گسترش   .)2014

و  تغییر  حال  در  رقابتی،  فضای  در  کار  ی  نیرو مؤثر  فعالیت 

تولید،  ی های  فناور با رشد سطح  اقتصادی است.  پیچیده 

ی  نیرو به  نیاز  کار ساده،  ی  نیرو برای  تقاضا  کاهش  با وجود 

الزمه  گاه  آ کار  ی  نیرو است.  یافته  افزایش  باال  دانش  با  کار 

ی های نوین و ابزارهای نوین تولیدی است. به کارگیری فناور

مالی  دانشمندان  و  تحلیل گران  توسط  انسانی  سرمایه 

تلقی  کشور  یک  پولی  توسعه  در  مهم  پایه  یک  به عنوان 

، 201۷( بر این اساس کارایی سرمایه  یمو می شود )چادها و پار

و  )میرزا  می شود  تلقی  حیاتی  مالی  خدمات  برای  انسانی 

الکترونیک  ی  بانکدار گسترده  مزایای   .)2020 همکاران، 

مشتریان،  تعداد  افزایش  هزینه،  در  صرفه جویی  مانند 

اعتبار  افزایش  و  بیشتر  کارایی  مشتریان،  به  بیشتر  خدمات 

بانک )جایاواردنا و فولی، 2000( باعث شده است که این نوع 

گسترده مورد استفاده  ی به صورت  ی در حوزه بانکدار فناور

گاه در سیستم  ی انسانی آ قرار گیرد و در نتیجه اهمیت نیرو

و  اطالعاتی  نوین  ی های  فناور گسترش  به واسطه  بانکی 

شده  بیش ازپیش  الکترونیک  ی  بانکدار گسترش  و  ارتباطی 

است.

ی الکترونیک  جایگاه سرمایه انسانی و هم چنین بانکدار

است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مختلفی  محققان  توسط 

سالطین و همکاران )139۷(، بر اساس داده  های بانک  های 

تجـارت،  ملـت،  پاسارگاد،  )پارسیان،  منتخب  ی  تجار

و   1394 تا   138۷ سال های  طی  صادرات(  و  نوین  اقتصاد 

ATM را  POS و  روش اثرات ثابت تأثیر مثبت دستگاه های 

 ،)1396( احمدیان  و  امیری  گرفته  اند.  نتیجه  ی  سودآور بر 

تا   1384( ایران  بانک  های  برای   GMM روش  از  استفاده  با 

الکترونیکی  ی  بانکدار که  رسیده اند  نتیجه  این  به   )1394

 ROE و   ROA ی  سودآور شاخص های  بر  مثبت  تأثیر 

زاده )1396(، به این نتیجه رسیده است  داشته  اند. حسین 

که دستگاه های خودپرداز و سهم بازار اثر مثبت و کارت های 

ی  ی صادر شده از سوی بانک سپه اثر منفی بر سودآور اعتبار

است.  گذاشته  شرقی  آذربایجان  استان  در  سپه  بانک 

رسیده  اند  نتیجه  این  به   ،)1395( عباد  ی  فرامرز و  حسینی 

کل  از  بانک  هر  سهم  خودپرداز  دستگاه های  گسترش  که 

حقوق  بازده  بر  ی  معنادار و  مثبت  تأثیر  فروش  پایانه  های 

صاحبان سهام در بانک های منتخب فعال در بورس اوراق 

کریم زاده )1392(، با  بهادار تهران داشته است. ترکی و دائی 

برای   1365-1385 زمانی  دوره  ساالنه  داده های  از  استفاده 

بانک  بازار  تمرکز  شاخص  که  می دهند  نشان  ملت  بانک 
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بانک داشته  این  ی  بر سودآور را  تأثیر مثبت  ملت بیشترین 

است. ضریب متغیر تعداد دستگاه های خودپرداز نیز مثبت 

کم این فعالیت  که علت پایین بودن آن سهم  اما پایین بود 

بانک ملت است،  گسترده  با سایر فعالیت های  در مقایسه 

مثبت  نیز  شتاب  شبکه  به  پیوستن  ی  مجاز متغیر  ضریب 

ی  تجار بانک  شش  برای   ،)138۷( زبیدی  و  ی  گودرز بود. 

تعداد  افزایش  که  نتیجه رسیده اند  این  به  تا 1384(   13۷9(

ی آن  ماشین های خودپرداز هر بانک، تأثیر مثبتی بر سودآور

شبکه  به  بانک  پیوستن  از  پس  تأثیر  این  که  داشته  بانک 

شتاب افزایش پیدا کرده است.

آفریقایی  بانک   400 برای   )2021( آدسینا  بررسی  نتایج 

نشان دهنده تأثیر مثبت سرمایه انسانی و منفی تنوع دارایی ها 

بر عملکرد مالی بانک ها است و در این  بین سرمایه انسانی 

بانک ها  عملکرد  بر  تنوع  کاهنده  اثر  کاهش  باعث  بیشتر 

ی  بانکدار مثبت  تأثیر   ،)2018( همکاران  و  یانگ  می شود. 

الکترونیک بر ROA، ROE و حاشیه سود عملیاتی را نتیجه 

آمریکا  بانک های  برای   ،)2016( همکاران  و  ِمِلس  گرفته اند. 

تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد بانک را بیشتر از سایر اجزای 

و همکاران )2015(،  گرفته اند. آخیسار  نتیجه  سرمایه فکری 

ی الکترونیک  با استفاده از روش GMM تأثیر مثبت بانکدار

ی بانک ها در 23 کشور درحال توسعه و توسعه  یافته  بر سودآور

نتیجه  این  به   )2015( همکاران  و  تونای  گرفته  اند.  نتیجه 

 ROE و   ROA به  بانک  اینترنت  از  علیت  که  رسیده اند 

برای   ROE به  بانک  اینترنت  و  یورو  حوزه  کشورهای  برای 

با  برقرار بوده است. انجوگو )2014(،  پایی  ارو کشورهای  همه 

نتیجه  این  به   2013 تا   2009 سال های  داده های  از  استفاده 

عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر  الکترونیک  ی  بانکدار که  رسیده اند 

ی کنیا داشته است و این اثر با افزایش  مالی بانک های تجار

آبانیو و همکاران )2013(،  اندازه بانک افزایش پیدا می کند. 

ی الکترونیک تأثیر مثبتی  به این نتیجه می رسند که بانکدار

نیجریه  بانک های   ROA بر  معنی دار  غیر  تأثیر  و   ROE بر 

که  رسیده اند  نتیجه  این  به   ،)2011( همکاران  و  سومرا  دارد. 

ی  ی بر سودآور ی الکترونیک تأثیر مثبت و معنی دار بانکدار

بی سوادی  این  بین  در  و  داشته اند  کستان  پا بانک های 

مشتریان مانع تحقق این رابطه نبوده است. برای بانک  های 

ی  بانکدار مثبت  تأثیر   ،)2011( السعدی  و  یش  خراو اردن 

ی  ی، سامی )2006(، تأثیر منفی بانکدار الکترونیک بر سودآور

و  بلندمدت  در  مثبت  تأثیر  و  کوتاه مدت  در  الکترونیک 

بر  الکترونیک  ی  بانکدار منفی  تأثیر   ،)2010( اوابل  و  الثماد 

عملکرد را نتیجه گرفته اند.

3. جامعه و نمونه آماری
اقتصاد  در  فعال  بانک های  شامل  تحقیق  ی  آمار جامعه 

از روش نمونه گیری حذف  که برای نمونه گیری  ایران هستند 

سیستماتیک استفاده شده است و بانک هایی که داده های 

مورد نیاز آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه انتخاب شده 

بازه  در  بانک   16 داده ها،  به  دسترسی  به  توجه  با  است. 

انتخابی  نمونه  است.  شده  انتخاب   1398 تا   1390 زمانی 

، توسعه  شامل بانک های توسعه صادرات، قرض الحسنه مهر

کارآفرین،  ی،  کشاورز مسکن،  ملت،  پارسیان،  تعاون، 

رفاه  سامان،  سپه،  سینا،  صادرات،  معدن،  و  صنعت 

کارگران، پست بانک و اقتصاد نوین است.

4. مدل تحقیق
تحلیل  برای   ،)2015( همکاران  و  آخیسار  مطالعه  به  مطابق 

رگرسیونی معادله زیر مورد برآورد قرار گرفته است:

1 2 3 41
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برای  که  است  الکترونیک  ی  بانکدار نشان دهنده   :Leb

 ،POS دستگاه های  مجموع  طبیعی  یتم  لگار از  آن  سنجش 

شعب آنالین و دستگاه های ATM به تعداد شعب استفاده 

وسیع تری  حوزه  الکترونیک  ی  بانکدار البته  است.  شده 

بانک ها  ی  برخوردار سطح  اندازه گیری  و  می  شود  شامل  را 

نیست.  امکان پذیر  دقیق  به طور  الکترونیک  ی  بانکدار از 

محدودیت در دسترسی به داده های مورد نیاز باعث می شود 

ی  بانکدار شاخص  به عنوان  بتوان  را  محدودی  موارد  که 

ی  بانکدار از  که  گرفت. تعداد مشتریانی  الکترونیک در نظر 

برای  شده  صرف  هزینه های  می کنند،  استفاده  الکترونیک 

از  مشتریان  مالی  کنش های  ترا و  الکترونیک  ی  بانکدار

که  هستند  مواردی  الکترونیک  ی  بانکدار ابزارهای  طریق 

می توانستند در کنار متغیر فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرند؛ 

اما دسترسی به این داده های در ایران وجود ندارد. مطالعات 

سالطین   ،)2014( بیلندی  و  زاقرد  وله  جمله  از  متعددی 

 ،)1395( عباد  ی  فرامرز و  حسینی   ،)139۷( همکاران  و 

 ،)138۷( زبیدی  و  ی  گودرز  ،)1395( احمدیان  و  امیری 

ینالی )1394( برای سنجش  ز و  ثابتی نیارق  تمیزی )1400(، 

ی الکترونیک به روش مشابه عمل کرده  اند. بانکدار

از  که  است  بانک ها  انسانی  سرمایه  نشان دهنده   :Hc

ی انسانی دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس و  تقسیم نیرو

ی انسانی بانک حاصل شده است. دکتری به کل نیرو

Inf: نشان  دهنده نرخ تورم محاسبه شده از شاخص بهای 

کاالها و خدمات مصرفی است که از بانک مرکزی اخذ شده 

ی اقتصادی می تواند اثر مثبت، منفی یا صفر تورم  است. تئور

را بر عملکرد بسته به مفروضات خاص مدل پیش بینی کند 

ی بانک  ها  )عمر و همکاران، 2014: 56(. تأثیر تورم بر سودآور

با  مقایسه  در  بانک  درآمدهای  تعدیل  قدرت  به  بستگی 

کاهش  بانک،  توسط  تورم  پیش  بینی  عدم  دارد.  هزینه ها 

تسهیالت  کاهش  معوق،  مطالبات  افزایش  واقعی،  سود  نرخ 

کاهش  که می تواند منجر به  بانکی از جمله عواملی هستند 

ی بانک  ها شود. از طرفی تورم پیش بینی شده عاملی  سودآور

همکاران،  و  )بوردز  است  بانک  ها  بیشتر  ی  سودآور برای 

که تأثیر تورم  1991: 5۷(. بر این اساس می  توان نتیجه گرفت 

ی بانک ها مبهم است. بر سودآور

که از  r: متوسط نرخ سود تسهیالت اعطایی بانک  ها است 

بانک مرکزی اخذ شده است. نرخ باالتر سود تسهیالت اعطایی 

به منزله بازدهی بیشتر منابع بانک بوده و انتظار بر این است که 

تأثیر این متغیر بر عملکرد مالی بانک مثبت باشد.

که برای این منظور  size: نشان دهنده اندازه بانک است 

است.  شده  استفاده  بانک  دارایی های  طبیعی  یتم  لگار از 

سودآورتر  و  امن تر   ، بزرگ تر بانک های  سرمایه گذاران  نگاه  از 

بانک  اندازه  تأثیر  اما  12(؛   :2021 العلی،  و  )الفضلی  هستند 

باشد.  صفر  یا  منفی  و  مثبت  می  تواند  نیز  ی  سودآور بر 

یاد مشتریان و اطمینان  صرفه  های ناشی از مقیاس، تعداد ز

بیشتر مشتریان )به دلیل بزرگ بودن بانک( می تواند منجر به 

ی بیشتر و در نقطه مقابل هزینه های باالی عملیاتی،  سودآور

ی می تواند منجر به افزایش هزینه ها و کاهش  یابی و ادار بازار

کود، 2020(. در این بین ترکیب  ی شود )گوپتا و ماها سودآور

دارایی ها نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.

5. روش شناسی پژوهش
متغیرها،  مانایی  از  رگرسیونی  نتایج  تأثیرپذیری  به  توجه  با 

الزامی  رگرسیونی  معادله  برآورد  از  پیش  پایایی  آزمون  انجام 

یشه واحدLLC برای بررسی  از آزمون ر است. در این تحقیق 

که  حالتی  برای  که  است  شده  استفاده  متغیرهای  مانایی 

دوره زمانی کوتاه است آزمون مناسب تری است.

معادالت  راست  سمت  در  وابسته  متغیر  وقفه  وجود 

پویا  پانلی  رگرسیون  یک  با  تا  است  شده  باعث  رگرسیونی 

مربعات  حداقل  تخمین  روش  شرایط  این  در  باشیم.  روبرو 

معمولی برآوردهای با تورشی را برای ضرایب رگرسیون حاصل 

آرالنو  پویا،  پانلی  رگرسیون  برآورد  برای   .)2002 )بوند،  می کند 

را   )GMM( تعمیم یافته  گشتاورهای  روش   )1991( بوند  و 

اندرسون  زننده های  تخمین  از  کارآمدتر  که  کردند  پیشنهاد 
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از  و هسیائو )1982( است )بالتاجی، 2008(. برای اطمینان 

آزمون  دو  رگرسیون،  معادله  برآورد  برای  روش  این  به کارگیری 

فرض  است.  سارگان  آزمون  اول،  آزمون  شود.  انجام  بایستی 

ی با اجزاء  که بین متغیرهای ابزار صفر این آزمون این است 

متغیر  اعتبار  از  نشان  که  ندارد  وجود  همبستگی  اخالل 

ی است. چنانچه آماره محاسباتی در ناحیه عدم رد قرار  ابزار

آزمون  بود.  خواهد  معتبر  شده  استفاده  ی  ابزار متغیر  گیرد، 

دوم، آزمون پسماندها مرتبه اول و دوم است. به این صورت 

که بایستی وجود خودهمبستگی از مرتبه اول برای پسماندها 

تأیید؛ اما وجود همبستگی مرتبه دوم رد شود. این آزمون  ها به 

-بوند شهرت دارد. آزمون آرالنو

مقاطع  تعداد  که  حالتی  برای   GMM روش  از  استفاده 

)بالتاجی،  دارد  کاربرد  است،  تحقیق  زمانی  دوره  از  بیش 

ز مانی تحقیق  اینکه دوره  به  توجه  با  این تحقیق  در   .)2008

این  از  بانک های مورد مطالعه است می توان  تعداد  از  کمتر 

نتایج بستگی  اعتبار  البته  کرد.  برای تخمین استفاده  روش 

به اعتبار آزمون های مقتضی این روش دارد.

6. تحلیل داده ها
الف( آمار توصیفی

توصیفی  آمار  تحقیق،  داده های  رگرسیونی  تحلیل  از  قبل 

متغیرهای تحقیق ارائه و تحلیل می شود.

جدول 1- آمار توصیفی متغیرها

حداقلحداکثرمیانگینمتغیر

Roa0/00580/0۷2-0/05۷

Hc0/1660/480/01۷

Leb4/84۷/450/3۷

R1۷/392214/5

Inf0/230/410/09

Size12/6815/39/8۷

منبع: یافته های تحقیق

متوسط نرخ تورم نشان از آن دارد که اقتصاد ایران همواره 

تورم  بررسی  مورد  دوره  طی  در  و  بوده  روبرو  رقمی  دو  تورم  با 

سود  نرخ  متوسط  است.  شده  تجربه  نیز  درصد   40 باالی 

بانکی بیش از 1۷ درصد بوده و در کمترین مقدار خود 14/5 

که  بوده   0/166 انسانی  سرمایه  متوسط  است.  بوده  درصد 

 16 بررسی  مورد  سال های  طی  متوسط  به طور  می دهد  نشان 

ی انسانی بانک ها دارای مدارک کارشناسی ارشد  درصد نیرو

و دکتری بوده است و در بهترین شرایط این متغیر 48 درصد 

و متعلق به بانک صنعت و معدن در سال 1398 است.

 پژوهص ضناسی روش. 5
با تَجِ بِ تأثیزپذیزی ًتایج رگزسیًَی اس هاًایی هتغیزّا، 
اًجام آسهَى پایائی پیص اس بزآٍرد هعادلِ رگزسیًَی الشاهی 

بزای بزرسی  LLCاست. در ایي تحقیق اس آسهَى ریطِ ٍاحذ
هاًایی هتغیزّای استفادُ ضذُ است کِ بزای حالتی کِ دٍرُ 

 است. تزی هٌاسبسهاًی کَتاُ است آسهَى 

ٍجَد ٍقفِ هتغیز ٍابستِ در سوت راست هعادالت 
رگزسیًَی باعث ضذُ است تا با یک رگزسیَى پاًلی پَیا 
رٍبزٍ باضین. در ایي ضزایط رٍش تخویي حذاقل هزبعات 

ضی را بزای ضزایب رگزسیَى هعوَلی بزآٍردّای با تَر
رگزسیَى پاًلی  بزآٍرد(. بزای 2002)بًَذ،  کٌذ یهحاصل 

 یافتِ ینتعوگطتاٍرّای  رٍش (1991) پَیا، آرالًَ ٍ بًَذ
(GMM )یّا سًٌذُتخویي  اس کارآهذتز کِ کزدًذ پیطٌْاد را 

بزای (. 2008)بالتاجی،  است( 1982) ّسیائَ ٍ اًذرسَى
ایي رٍش بزای بزآٍرد هعادلِ کارگیزی  اطویٌاى اس بِ

دٍ آسهَى بایستی اًجام ضَد. آسهَى اٍل، آسهَى  ،رگزسیَى
بیي فزض صفز ایي آسهَى ایي است کِ . است سارگاى

اخالل ّوبستگی ٍجَد ًذارد کِ  ءهتغیزّای ابشاری با اجشا
چٌاًچِ آهارُ هحاسباتی در  ًطاى اس اعتبار هتغیز ابشاری است.

گیزد، هتغیز ابشاری استفادُ ضذُ هعتبز ًاحیِ عذم رد قزار 
آسهَى دٍم، آسهَى پسواًذّا هزتبِ اٍل ٍ دٍم  خَاّذ بَد.

ی اس است. بِ ایي صَرت کِ بایستی ٍجَد خَدّوبستگ
یذ؛ اها ٍجَد ّوبستگی هزتبِ هزتبِ اٍل بزای پسواًذّا تأی

 ضْزت بًَذ-آرالًَّا بِ آسهَى   دٍم رد ضَد. ایي آسهَى
 دارد.

بزای حالتی کِ تعذاد هقاطع بیص اس  GMMاس رٍش استفادُ 
در (. 2008 بالتاجی،دارد )دٍرُ سهاًی تحقیق است، کاربزد 
هاًی تحقیق کوتز اس تعذاد  ایي تحقیق با تَجِ بِ ایٌکِ دٍرُ س

اس ایي رٍش بزای  تَاى هیهَرد هطالعِ است  ّای باًک
استفادُ کزد. البتِ اعتبار ًتایج بستگی بِ اعتبار  تخویي
 هقتضی ایي رٍش دارد. ّای آسهَى

 ها دادهتحلیل  .6
 آمار توصیفیالف( 

تحقیق، آهار تَصیفی  ّای دادُ رگزسیًَیقبل اس تحلیل 
 ضَد. هتغیزّای تحقیق ارائِ ٍ تحلیل هی

 ( آهار تَصیفی هتغیزّا1جذٍل )
 حداقل حداکثر میانگین متغیر
Roa 0058/0 072/0 057/0- 

Hc 166/0 48/0 017/0 
Leb 84/4 45/7 37/0 

R 39/17 22 5/14 
Inf 23/0 41/0 09/0 

Size 68/12 3/15 87/9 
 تحقیق ّای یافتِهٌبع: 

هتَسط ًزخ تَرم ًطاى اس آى دارد کِ اقتصاد ایزاى ّوَارُ با 
تَرم در طی دٍرُ هَرد بزرسی  رٍبزٍ بَدُ ٍ تَرم دٍ رقوی

سَد ًیش تجزبِ ضذُ است. هتَسط ًزخ  درصذ 40باالی 
 5/14ٍ در کوتزیي هقذار خَد  بَدُ درصذ 17بیص اس  باًکی

بَدُ کِ  166/0هتَسط سزهایِ اًساًی  درصذ بَدُ است.
 16هَرد بزرسی  ّای سالبِ طَر هتَسط طی  دّذ هیًطاى 
دارای هذارک کارضٌاسی ارضذ  ّا باًکًیزٍی اًساًی  درصذ

 درصذ 48ٍ دکتزی بَدُ است ٍ در بْتزیي ضزایط ایي هتغیز 
 است. 1398هتعلق بِ باًک صٌعت ٍ هعذى در سال  ٍ

 
 ( متوسط سرمایه انسانی1نمودار )

 تحقیق هحاسبات هٌبع:
بزابز ضذُ  6هتَسط سزهایِ اًساًی صعَدی بَدُ ٍ بیص اس 

بِ استخذام ًیزٍی  باًکیاست کِ ًطاى اس توایل سیستن 
اًساًی با هذارک کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی است. باًک 

0

0/1

0/2

0/3

0/4

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 متوسط سرمایه انسانی

منبع: محاسبات تحقیق
نمودار 1-متوسط سرمایه انسانی

برابر   6 از  بیش  و  بوده  صعودی  انسانی  سرمایه  متوسط 

استخدام  به  بانکی  سیستم  تمایل  از  نشان  که  است  شده 

است.  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مدارک  با  انسانی  ی  نیرو

نوین  اقتصاد  و  معدن  و  صنعت  صادرات،  توسعه  بانک 

با مدارک  انسانی  ی  نیرو از  استفاده  تا سوم  اول  رتبه های  در 

کارشناسی ارشد و دکتری قرار دارند.
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منبع: محاسبات تحقیق
نمودار 2- متوسط متغیر سرمایه انسانی بانک های منتخب

و   0/169 دولتی  بانک های  برای  متغیر  این  متوسط 

بهتر  عملکرد  نشان دهنده  که  است  بوده   0/161 خصوصی 

بانک های دولتی است؛ اما این تفاوت بسیار کم است.

روند  بانک ها  اغلب  الکترونیک  ی  بانکدار متغیر  در 

صعودی داشته اند و بهترین عملکرد متعلق به بانک سامان 

در سال 1398 است.
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نمودار 4- متوسط متغیر بانکداری الکترونیک برای بانک های منتخب

انتظار  مطابق  الکترونیک  ی  بانکدار گسترش  روند 

صعودی بوده است.
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منبع: محاسبات تحقیق
نمودار 3- متوسط متغیر بانکداری الکترونیک

مراتب  به  حوزه  این  در  خصوصی  بانک های  عملکرد 

ماهیت  به  توجه  با  که  است  بوده  دولتی  بانک های  از  بهتر 

هدف بانک های خصوصی)کسب سود( قابل انتظار است.

ب( آزمون مانایی

مانایی متغیرهای تحقیق می تواند برای اجتناب از رگرسیون 

کوتاهی دوره زمانی  کاذب مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به 

مشترک  واحد  یشه  ر آزمون  یک  که   LLC آزمون  از  تحقیق، 

همه  برای  آزمون  این  نتایج  است.  شده  استفاده  است 

جدول  در  رگرسیونی  معادالت  در  شده  استفاده  متغیرهای 

ارائه شده است:

LLC جدول 2- آزمون ریشه واحد

نتیجهاحتمالآمارهمتغیر

Roa2/۷60/003مانا

Hc5/490/000مانا

Leb13/820/000مانا

R6/۷80/000مانا

Inf3/190/000مانا

Size11/5۷0/000مانا

Lebhc10/140/000مانا

منبع: یافته های تحقیق
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متغیره  همه  برای   LLC واحد  یشه  ر آزمون  نتایج 

نشان دهنده مانایی متغیرها در سطح است؛ بنابراین نتایج 

برای   t و   F آزمون های  و  بوده  آمده معتبر  به دست  رگرسیون 

ی ضرایب رگرسیون معتبر  بررسی اعتبار رگرسیون و معنی دار

خواهد بود.

ج( برآورد معادالت رگرسیونی

قبل از تخمین معادالت، به منظور اطمینان از انتخاب بین 

چاو  آزمون  از  تلفیقی  داده های  و  پانل  داده های  روش های 

استفاده شده است. نتایج این آزمون به شرح زیر است:

جدول 3- آزمون های تشخیصی

نتیجهاحتمالآمارهآزمون چاو

تأیید ناهمگنی بین مقاطع9/280/000معادله اول

تأیید ناهمگنی بین مقاطع8/890/000معادله دوم

منبع: یافته های تحقیق

ناهمگنی  تأیید  کاذب،  رگرسیون  وجود  عدم  به  توجه  با 

مقاطع و کمتر بودن طول دوره زمانی از تعداد مقاطع از روش 

GMM استفاده شده است. نتایج برای معادله رگرسیون اول 

شرح جدول )5( است.

جدول 4- برآورد نهایی معادله اول

معنی داری Vif احتمال ضریب متغیر

غیر معنی دار - 0/39 0/056 Roa)-1(

معنی دار 1/1۷ 0/000 0/15 Hc

معنی دار 1/2۷ 0/001 0/01 Leb

معنی دار 1/55 0/055 0/0004 R

معنی دار 1/43 0/000 0/06 Inf

معنی دار 1/33 0/000 -0/05 Size

J-Statistic = 12/72   )0/24( آزمون سارگان

p-value=0/0375 m-Statistic =2/01 Ar)1(
-باند آزمون آرالنو

p-value=0/39 m-Statistic =0/85 Ar)2(

 منبع: یافته های تحقیق

آزمون سارگان نشان می دهد  برای  آمده  به دست  نتیجه 

متغیر  و  خطا  اجزای  بین  سریالی  همبستگی  عدم  فرضیه 

آمده  دست  به  ضرایب  نتیجه  در  و  نیست  رد  قابل  ی  ابزار

خطاهای  بین  اول  درجه  هم بستگی  وجود  است.  سازگار 

این  بر  دال  دوم  درجه  هم بستگی  وجود  عدم  و  رگرسیون 

نتیجه  در  ندارد.  وجود  تصریح  تورش  مدل  در  که  است 

نتایج رگرسیونی معتبر و قابل تفسیر است. نتایج آزمون هم 

خطی نیز نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهای 

توضیحی است.

تمامی متغیرها در سطح 90 درصد معنی دار است. نرخ 

است  بانک ها  برای  درآمد  افزایش  عامل  که  تسهیالت  سود 

ی بانک های منتخب  ی را بر سودآور تأثیر مثبت و معنی دار

اطمینان  90 درصد  این متغیر در سطح  تأثیر  داشته است. 

معنی دار است.

بوده  معنی دار  و  مثبت  بانک ها  ی  سودآور بر  تورم  نرخ 

بانک های  تورمی  شرایط  در  که  دارد  آن  از  نشان  که  است 

ی به دست می آورند. تورم ارزش  موقعیت بهتری برای سودآور

تمایل  و  هزینه ها  می دهد،  افزایش  را  بانک ها  دارایی های 

این  برایند  می دهد.  افزایش  را  تسهیالت  از  استفاده  به  افراد 

اثرات برای بانک های منتخب مثبت بوده است.

اندازه شرکت که با استفاده از دارایی های بانک سنجیده 

ی بانک های  ی بر سودآور شده است، تأثیر منفی و معنی دار

کاذب  منتخب داشته است. مدیریت نامناسب دارایی ها، 

بودن اندازه دارایی ها به واسطه وجود مطالبات معوق، افزایش 

به  منجر  می  تواند  یابی  بازار و  عملیاتی  ی،  ادار هزینه های 

ی  و سودآور بانک  دارایی های  اندازه  بین  رابطه منفی  ایجاد 

شده باشد.

بوده  معنی دار  و  مثبت  انسانی  سرمایه  متغیر  ضریب 

از افراد با تحصیالت باال تأثیر مثبت  است. استفاده بیشتر 

ی بانک های منتخب داشته است. ی بر سودآور و معنی دار

و  مثبت  تأثیر  نیز  الکترونیکی  ی  بانکدار توسعه 

است.  داشته  منتخب  بانک های  ی  سودآور بر  ی  معنی دار
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است.  شده  حاصل  معنی دار  و  مثبت  متغیر  این  ضریب 

نتایج مدل رگرسیونی دوم به شرح زیر حاصل شده است:

جدول 5- برآورد نهایی معادله دوم

معنی داری Vif احتمال ضریب متغیر

معنی دار - 0/001 0/22 Roa)-1(

معنی دار 1/24 0/001 0/034 Lebhc

معنی دار 1/52 0/000 0/000۷ R

معنی دار 1/42 0/000 0/046 Inf

معنی دار 1/15 0/000 -0/04۷ Size

J-Statistic = 13/07 )0/29( آزمون سارگان

p-value=0/04 m-Statistic =2/008 Ar)1(
-باند آزمون آرالنو

p-value=0/247 m-Statistic =1/16 Ar)2(

 منبع: یافته های تحقیق

آزمون سارگان نشان می دهد  برای  آمده  به دست  نتیجه 

متغیر  و  خطا  اجزای  بین  سریالی  همبستگی  عدم  فرضیه 

آمده  دست  به  ضرایب  نتیجه  در  و  نیست  رد  قابل  ی  ابزار

خطاهای  بین  اول  درجه  هم بستگی  وجود  است.  سازگار 

این  بر  دال  دوم  درجه  هم بستگی  وجود  عدم  و  رگرسیون 

نتیجه  در  ندارد.  وجود  تصریح  تورش  مدل  در  که  است 

نتایج رگرسیونی معتبر و قابل تفسیر است. نتایج آزمون هم 

خطی نیز نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهای 

توضیحی است.

گسترش  ی  تأثیرگذار در  انسانی  سرمایه  تعدیل گری  اثر 

دال  و  است  بوده  معنی دار  و  مثبت  الکترونیک  ی  بانکدار

باعث  بیشتر  انسانی  سرمایه  از  ی  برخوردار که  است  این  بر 

برای  الکترونیک  ی  بانکدار از  بانک ها  بهره مندی  می شود 

و  بانک  کارکنان  گاهی  آ سطح  پیدا  کند.  افزایش  ی  سودآور

را  زمینه  می تواند  الکترونیک  ی  بانکدار از  استفاده کنندگان 

ی الکترونیک فراهم کند. این  برای استفاده از مزایای بانکدار

ی الکترونیک  مهم برای بانک باعث افزایش بازدهی بانکدار

شود.  منعکس  بانک  سوددهی  در  می تواند  که  می شود 

بهبود  این  که  است  این  بر  دال  تعدیل گری  اثر  ی  معنی دار

بازدهی در بانک های منتخب نمود پیدا کرده است.

7. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
ی  بانکدار و  انسانی  تأثیر سرمایه   GMM روش  از  استفاده  با 

سال های  برای  منتخب  بانک   16 ی  سودآور بر  الکترونیک 

تحلیل  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد   1398 تا   1390

تأثیر مثبت نرخ سود تسهیالت، نرخ  رگرسیونی نشان  دهنده 

ی  سودآور بر  الکترونیک  ی  بانکدار و  انسانی  سرمایه  تورم، 

تأثیر  انسانی  سرمایه  این  بین  در  است.  منتخب  بانک های 

ی بانک ها را تقویت می کند.  ی الکترونیک بر سودآور بانکدار

میزان  به  باالتر  انسانی  سرمایه  دارای  بانک های  عبارتی  به 

ی  سودآور بر  الکترونیک  ی  بانکدار مثبت  اثرات  از  بیشتری 

بهره می برند. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات زیر 

قابل ارائه است:

ی الکترونیک و سرمایه انسانی  ی تأثیر بانکدار معنی دار

گسترش این دو عامل را در بانک ها  می تواند توجیه اقتصاد 

با  را  متغیر  دو  این  گسترش  نتیجه  در  دهد.  قرار  تأیید  مورد 

وجود هزینه بر بودن آن ها به بانک های فعال در اقتصاد ایران 

بانک های  ضعیف تر  عملکرد  به  توجه  با  می شود.  پیشنهاد 

ی الکترونیک در مقایسه با بانک های  دولتی در حوزه بانکدار

در  مناسب  انسانی  سرمایه  داشتن  وجود  با  و  خصوصی 

در  الکترونیک  ی  بانکدار گسترش  دولتی،  بانک های 

را  بانک های  این  ی  سودآور می تواند  دولتی  بانک های 

زمینه  دولتی  بانک های  عبارتی  به  دهد.  قرار  تأثیر  تحت 

به  را  الکترونیک  ی  بانکدار از  بهره مندی  برای  الزم  انسانی 

دارند  اختیار  در  بیشتر  حتی  و  خصوصی  بانک های  اندازه 

الکترونیک می توانند  ی  بانکدار زیرساخت های  افزایش  با  و 

ی خود را افزایش دهند. سودآور

ی کار جدید همواره با توجه به نیاز سازمان  استخدام نیرو

انجام می شود و ممکن است سازمانی در طی چند سال نیاز 

این  بر  باشد.  نداشته  جدید  کار  ی  نیرو استخدام  به  یادی  ز
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توصیه  بود.  خواهد  زمان بر  کارکنان  ترکیب  در  تغییر  اساس 

ادامه  به  مستعد  کارکنان  ترغیب  با  بانک ها  که  می شود 

ی  کارکنان ترکیب نیرو تحصیل و حمایت از ادامه تحصیل 

انسانی خود را تغییر دهند.

هم چنین  و  ی  فناور حوزه  در  تحوالت  اینکه  به  توجه  با 

ی الکترونیک همواره  خدمات بانکی نوین مبتنی بر بانکدار

باید  همواره  بانک ها  است،  پیشرفت  و  تحول  حال  در 

و  کنند  دنیا رصد  در  را  الکترونیک  ی  بانکدار نوین  تحوالت 

ی الکترونیک  با کمترین تأخیر ممکن خدمات نوین بانکدار

را ارائه کنند.
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