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چكيده
امروزه سازمانهای مختلف به دليل غرقهشدن در دریای بی کران تجددد و ودرارایی مل،دی
استقبال از وراودیشی و ورارایی درمرصه مل،ی و به واسطه وجرد امكاودا محصردر بده درد در
حرزههای نآوری اطالما و ارتباطا ( اوا) رویكردی کامال دارارن شده را تجربه مدیکححدد.
کحكاشهای مدبراوه اخيدر مریدد وهداه سدازمان هدا در هدراره سدره بده دو مرمدر مند ی حدی
جناوی سازی و اوا است .به مالوه استفاده از مصيط مجازی و اوطباق سازمانها با شرایط ودرین
زميحه ساز ایجاد ملره تجار الكتروويك باودك داری الكتروويدك و دولدت الكتروويدك در قالد
نآوری برتر به واسطه شداهراه بدررا اطالمداتی شدده اسدت .باودكداری الكتروويدك یكدی از
مقرال بسيار اساسی است که باید از زوایای ارواارن مررد ترجه و تامدل قدرار ايدرد .بده طدرر
مثال چحاوچ ه مرق يت کشررمان را در اقتراد جناوی بررسدی و ملدل مدده تصقدد اهددار آن را
تصليل و،ایي یكی از الرااههای اساسی تراوایی اودك در اسدتفاده از رصدتهدایی اسدت کده
میتراود در کشرر تصرال مثبت ایجاد کحد .این مرمر زماوی بيشتر به چش میآید که اوقالب
اوا و جناوی شدن را مرور کرده و به این بيحدیشي که جنت بيشيحه کردن و دستيابی بده حدد
قابل قبرل برای حضرر در اقتراد بين ال،لل باید از ه،ه رصتها اسدتفاده کدرد .بحدابراین بایدد
م،ن بنرهايری از رصت هدا تب دا محفدی آن را بده حدداقل م،كدن کداه داد و از تبددیل
 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی
 مدرس دانشكده فنآوري دانشگاه جامع علمي وكاربردي
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رصت ها به تندیدها جلرايری و،رد تا امكان دستيابی به جایهاه شایسته جناوی دراه بشدرد.
در این مقاله ابتدا مساله مدررد بصدو و مدرور هد وه در آن بيدان شدد و سدس اهددار و
رميه های ه وه بررسی و مدل تصقيد و متغيرهای آن ارائه اردید .در ادامه مد،ن مطال ده
روش ه وه و رميا تصليل و وتيجه مباحو وير ارائه شده است.
واژگان کلیدی :نآوری اطالما
مستقي و غيرمستقي .

م،لكرد سازماوی بندرهوری سدازماوی و سدرمایهادااری

مقدمه
هيشر ت و تكامل تجنيرا و امكاوا ارتباطی زميحه ساز و هایه ااار تصرل مظي،دی
به واه اوقالب اطالما برده است که به سرمت چنره جنان را تغيير داده و به بسدياری از
تخيال بشری جامة م،ل هرشاوده است .از من،تدرین دسدتاوردهای ایدن مردر رشدد و
ترس ه تكحرلرژی است که امروزه به جرء الیحفك هر مرسسده و سدازماوی مبددل شدده و
مبالغ کالوی را برای سرمایه اااری در این زميحه به خدرد اخترداد داده اسدت .امدا بدا
وجرد این سرمایه اااری ها هحرز تردیدهایی در مررد وتایج رایدد و سدرد دهدی آنهدا
وجرد دارد .ب الوه باید ترجه داشت اار چه استفاده از نآوری اطالمدا یدك مدرور
است ولی ميران سرمایه اااری بدازدهی و بندرهوری حاصدل از آن هحدرز در هالدهای از
ابناه قرار دارد و ت،امی سازمانها در هی آوحد که به ورمی با هاسخهریی به ایدن سدراال
ميران سرمایهاااری خرد در این بخ را به درستی برآورد کححد تا بتراوحد به بيشدترین
بنره وری دست یابحد (.(Brynjolfsson, 1996
امروزه استردای مرج این تكحرلرژی ت،اه کشررهای جنان از ج،له ایران را در بدر
ار ته و ت،امی مرسسا و شرکت ها در تالشاود تا به ودرمی خدرد را بدا هيشدر تهدای
نآوری اطالما  .و ارتباطا تطبيد دهحد .البته در این تكاهری شدید برای دستيابی به
ن آوری اطالما بازدهی و بنرهوری سرمایهاااریها در ایدن بخد بدرای بسدياری از
شرکتها وا م لره است و بی ترجنی به آن آیحده بسياری از سرمایهاااریهدا را در ایدن
بخ تندید می کحد.
بر این اساس از ج،له مرسسا و سازماونایی که به دليل اسدتردای اليدت هدا و
ارتباطا وسيع ويازمحد ورود به مرصه تكحرلرژی اطالما میباشحد صح ت باوكدداری و
مرسسا مالی هستحد چرا که باوكها و مرسسا مدالی وقد بسديار من،دی در روودد
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ترس ه کشررها از ج،له کشرر ایران دارود .از اینرو سرمایهاااری این بخ در نآوری
اطالما باید با دقت محاس صرر هایرد تا م،ن جلرايری از اتالر سرمایههای ملدی
کارایی و بنرهوری آن وير ا رای یابد.
البته در ایران اارچه تاکحرن تصقيد جام ی در رابطه با مرمدر درق اوجداه وشدده
است ليكن تصقيقاتی مرتبط با این حرزه در سطح جنداوی در ب ضدی از کشدررها اوجداه
شده است که در ادامه به ت دادی از آونا اشاره میاردد.
7
در سددال  Parsad 7991و  Harkerبددا اسددتفاده از تددابع کدداب دااددالس تددارير
سرمایهاااری در بخ حاوری اطالما بدر روی بندره وری و سدردآوری در باودكهدای
کشرر آمریكا را مررد بررسی قرار دادود که این بررسی محتج به مرارد زیر شد:
الف :م،كن است ا رای سرمایهادااری در دنآوری اطالمدا و ارتباطدا )(ICT
ه،راره بامو ا رای بنرهوری سازماوی وهردد و وياز به اوتخاب استرات ی صدصيح داشدته
باشد.
ب :ا رای بنره وری وياز به ا رای ويدروی کدار دنآوری اطالمدا ) (ITدارد .در
وتيجه تصقيد رق وشان داد که باوكها ويازمحد اوتقال سرمایهاااری از بخ ويروی کار
به بخ سرمایهاااری بر روی  ITمیباشحد .
) (Pellet, 2006طی تصقيقی وشان داد که ورآوری و آمرزش هرسدحل در دنآوری
اطالما به طرر غير مستقي ا رای بنره وری در باوكها را مرج میشرد.
) Atrostic, 2007و  )Nguyenطی تصقيقدی در کشدرر آمریكدا بدا ج،دع آوری
 00/000داده از باوكنای مختلف وشان دادود که رابطه مستقي،ی بين سرمایه ادااری در
شبكههای کامسيرتری و ا رای بنرهوری در باوكها وجرد دارد.
در هراره سره باوكها وير ماوحد هر صح ت دیهری تصت تارير نآوری اطالما قرار
ار تهاود و اليتهای مالی و تجاری آنها را با صحایع دیهر به اروهای وابسدته و درايدر
و،رده است که بدون سرمایهاااری در بخ دنآوری اطالمدا و تجدار الكتروويدك
ادامه این اليت ها ميسر وخراهد برد .ه،رمان با رشد بسيار سدریع دنآوری اطالمدا
باوكها باید به س،ت ترس ه خدما ایحتروتی و مرلفده هدای آن و راهبردهدای وفدرد در
بازار روی آورود .چرا که باوكهای ایحتروتی ه،راره تصت تارير سياستهای مالی ترسد ه
بازار و رابطه بين نآوری اطالما و بنرهوری بردهاود .در این زميحه تا کحدرن تصقيقدا
. Cobb-Douglas
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کاربردی مررر و جدام ی دربداره وقد و تدارير سدرمایهادااری تكحرلدرژی اطالمدا در
بنرهوری باوكهای ایراوی اوجاه وهر ته است .بحدابر ایدن در هد وه حامدر مصققدان در
صددود تا به بررسی تارير سرمایهاااری اطالما بر بنرهوری باوكها بسردازود.

طرح تحقیق
اار چه می تران افت بنره وری باوكهای ایحتروتی و سردحاصدل از آنهدا در کرتداه
مد ترسط کسی کردن هروژه های نآوری اطالما ميسر خراهد برد امدا در درازمدد
میباید وياز مشتریان و رهحگ استفاده از نآوری اطالما را وير در وظر ار ت.
بطرر خالصه می تران افت که این ه وه در هی هاسخ به سراال است:
الف -محاسبترین مدل مفنرمی برای سرمایهاااری در بخ باوكهای ایحتروتی کداه
است؟
ب -کداه مدل ریامی یا آماری ترميح بنتری از رابطه بدين متغيرهدای مرجدرد در
این بخ را ارائه می دهد؟
ج -چه متغيرهایی اب اد مدل (سرمایهاااری در بخ نآوری اطالما و بندرهوری
سازماوی) را ترصيف می کححد؟
د -به محظرر مشخص و،ردن رابطه بين متغيرهای مددل ارائده شدده چده ودر داده
هایی محاسبتر است؟
هدر اصلی ه وه حامر بررسی تارير سدرمایه ادااری در دنآوری اطالمدا بدر
بنرهوری باوكها است که از طرید تبيين و بررسی هحج رميه زیر این من مررد مطالده
و تصقيد قرار ار ته است.
 -7بين ور سرمایهاااری در نآوری اطالما در باوكها و بندرهوری آنهدا رابطده
وجرد دارد.
 -2بين وق سرمایهاااری در نآوری اطالما در باوكها و بنرهوری آنهدا رابطده
وجرد دارد.
 -0بين اهدار سرمایهاااری در ن آوری اطالما در باوكها و بنرهوری آنها رابطه
وجرد دارد.
 -4بين استره سرمایهاااری در نآوری اطالما در باوكها و بنرهوری آنها رابطه
وجرد دارد.
 -5بددين سددرمایهاددااری در ددنآوری اطالمددا در باوددكهددای تنددران و اصددفنان و
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بنرهوری آنها اختالر م حیداری وجرد ودارد.
م ر ی مدل مفنرمی جنت سرمایهاااری در نآوری اطالما در باوكها
سرماي گذاری در
فنآوري اعاتا
 نوع
 نقش
 اهداف
 گستره

بهرهوری فنآوري
اعاتا
 اثربخشی
 کارایی

89

مديريت كسب و كار ،سال اول ،شماره اول ،بهار 8888

جدول شماره  1ـ تعریف متغیرهای مستقل
1
شاخص ها
مولفه ها
ابعاد
ردیف
4
وددر سددرمایه اددااری سرمایه اااری سدخت سرمایه اااری در بخد سدخت
1
ا راری
ا راری و وره ا راری
نآوری اطالما
سرمایه اااری روی کامسيرتر
سرمایه ااای روی شبكه
سرمایه ااای روی ساختارها
 هشتيباوی کححده راهبردهاوقدد  5سددرمایه اددااری -
 هشتيباوی کححده اهدارنآوری اطالما
 هشدددتيباوی کححدددده خددددمابازرااوی
 ایجادساختارهای اطالماتیهدددر 6سددرمایه اددااری -
 تبادل اطالمانآوری اطالما
 ایجاد اترماسيرن4

استره 1سدرمایه ادااری جناوی
مصلی
نآوری اطالما

3-Indicators
6-Purpose

شخری
دهارت،ان
شرکتی
درون سازماوی

2-Components
5-Role

1-Dimensions
4-Type
7-Domain
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جدول شماره ـ متغیرهای وابسته
شاخص ها
مولفه ها
بعد
ردیف
7
کيفيت
ارربخشی
2
رقابت
کارایی
رمایت مشتری
تغيير در تجار
تغيير در اليتهای مرجرد
7
تغيير در م،لكرد اليتهدای
بنره وی حاصل از دنآوری
0
جدید
اطالما
بنبرد در ارائه خدما
بنبرد در کيفيت ترليدا

این تصقيد از وظر ماهيت از ور ه وه های ک،ی از وظر ميدران کحتدرل متغيرهدا از ودر
غير آزمایشی و از وظر هدر از ور تصقيقا کاربردی مصسرب میشرد .
جام ه آماری این ه وه را کليه کارکحان باوكهای شنر اصفنان و تنران تشكيل دادهاود.
دراین تصقيد از روش و،روه ايری تراد ی ساده اسدتفاده شدده کده ت دداد  200وفدر از
کارکحان باوكهای تنران و اصفنان جنت هاسخهریی به ه وه اوتخاب شده اود .
ابرار اصلی تصقيد هرسشحامهای برد که ترسدط مصققدان طراحدی و تددوین شدد .روایدی
ظاهری و مصترایی ابرار هد وه بدا اسدتفاده از وظدرا صداحبحظران حدرزه هد از ام،دال
اصالحا الزه بدست آمد .
برای ت يين هایایی ابرار تصقيد از روش آلفای کرووباخ استفاده شد .مری آلفای کرووبداخ
برای هرسشحامه  %11برد که وشان دهحده هایایی باالی سازههای هرسشحامه بدرد و داده هدای
ج،ع آوری شده وير با استفاده از وره ا رار SPSSآماری هردازش و تصليل شدهاود.
به محظرر تجریه و تصليل داده ها از آزمرنهای مری ه،بسدتهی جندت مشدخص
کردن رابطه بين متغيرهای مستقل و وابسته و آزمدرن Tجندت مقایسده بندرهوری بدين
باوكهای شنرهای تنران و اصفنان استفاده شده است.

تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
1. Effectiveness
2- Efficiency
3- IT Productivity
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الف :شهر تهران
رميه  7د بين ور سرمایهاااری در نآوری اطالما در باوكها و بندرهوری آنهدا
رابطه وجرد دارد.
جدول شماره ـ رابطه بین نوع سرمایهگذاری و بهرهوری در بانکهای تهران
نوع
بهرهوری
0/050
7
ه،بستهی هيرسرن
بنرهوری
0/565
0
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
700
حج و،روه
7
0/050
ه،بستهی هيرسرن
ور
0
0/565
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
700
حج و،روه

با ترجه به اطالما بدست آمده از وره ا رار آماری  SPSSکه در جدول بداال وشدان
داده شده است بين ور سرمایهاااری و بنرهوری در باوكهای تندران رابطده ای وجدرد
ودارد بحابراین رميه اول (  )7مررد تأیيد قرار وهر ت.
رميه  -2بين وق سرمایهااای در نآوری اطالما در باوكها و بندرهوری آنهدا
رابطه وجرد دارد.
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جدول شماره  4ـ رابطه بین نقش سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات در بانکها و بهرهوری
آنها

ه،بستهی هيرسرن
بنرهوری
سطح م حاداری (دو دامحه)
حج و،روه
ه،بستهی هيرسرن
وق
سطح م حاداری (دو دامحه)
حج و،روه

بهرهوری
7
0
700
0/400
0/000
700

نقش
0/400
0/000
700
7
0
700

بحابر اطالما بدست آمده از وره ا رار آماری SPSSکه در جددول بداال و،دای داده
شده است؛ بين وق سرمایهاااری و بنرهوری در باوكهای تنران رابطه وجرد دارد لداا
رميه دوه ( )2مررد تأیيد قرار ار ت.
رميه  -0بين اهدار سرمایهاااری در نآوری اطالما در باوكها و بنرهوری آوندا
رابطه وجرد دارد.
جدول شماره  5ـ رابطه بین اهداف سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات و بهرهوری
آنها
هدف
بهرهوری
0/400
7
ه،بستهی هيرسرن
بنرهوری
0/000
0
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
700
حج و،روه
7
0/400
ه،بستهی هيرسرن
هدر
0
0/000
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
700
حج و،روه

بر اساس اطالما بدست آمده از وره ا رار آماری SPSSکه در جدول باال دکر شدده
است؛ بين اهدار سرمایهاااری و بنرهوری در باوكنای تنران رابطه وجرد دارد .بحدابراین
رميه سره (  ) 0مررد تأیيد قرار ار ت.
رميه  -4بين استره سرمایهاااری در تكحرلدرژی اطالمدا در باوكندا و بندره وری
آونا رابطه وجرد دارد.
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جدول شماره  6ـ رابطه بین گستره سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات در بانکها و بهرهوری
آنها

ه،بستهی هيرسرن
بنرهوری
سطح م حاداری (دو دامحه)
حج و،روه
ه،بسدددددتهی
اسدددددتره
هيرسرن
سطح م حاداری (دو دامحه)
حج و،روه

بهرهوری
7
0
700

گستره
0/209
0/001
700

0/209
0/001
700

7
0
700

بحابر اطالما بدست آمده از وره ا رار آماری  SPSSکده در جددول بداال دکدر شدده
است؛ بين استره سرمایهاااری و بنرهوری در باوكهدای تندران رابطده وجدرد دارد .در
وتيجه رميه چناره ( ) 4مررد تأیيد قرار ار ت.

ب :شهر اصفهان
رميه  -7بين ور سرمایهاااری در نآوری اطالما در باوكها و بندرهوری آنهدا
رابطه وجرد دارد .
جدول شماره  7ـ رابطه بین سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات در بانکهای اصفهان و بهرهوری
آنها

ه،بستهی هيرسرن
بنرهوری
سطح م حاداری (دو دامحه)
حج و،روه
ه،بستهی هيرسرن
ور
سطح م حاداری (دو دامحه)
حج و،روه

بهرهوری
7
0
700
0/004
0/002
700

نوع
0/004
0/002
700
7
0
700

با ترجه به اطالما بدست آمده از وره ا رار آماری  SPSSکه در جدول بداال وشدان
داده شده است بين ور سرمایهاااری و بنرهوری در باوكهدای اصدفنان رابطده وجدرد
دارد .بحا بر این رميه اول ( )7مررد تأیيد قرار ار ت.
رميه  -2بين وق سرمایهاااری در نآوری اطالما در باوكها و بنرهوری آنهدا
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رابطه وجرد دارد.
جدول شماره  8ـ رابطه بین نقش سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات و بانکهای
اصفهان و بهرهوری آنها
بهرهوری
7
ه،بستهی هيرسرن
بنرهوری
0
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
حج و،روه
0/007
ه،بستهی هيرسرن
وق
0/007
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
حج و،روه

نقش
0/007
0/007
700
7
0
700

بحابر اطالما بدست آمده از وره ا رار آماری  SPSSکده در جددول بداال دکدر شدده
است بين وق سرمایهاااری و بنرهوری در باوكهدای اصدفنان رابطده وجدرد دارد .در
وتيجه رميه دوه ( )2مررد تأیيد قرار ار ت.
رميه  -0بين اهدار سرمایهاااری در دنآوری اطالمدا در باودكهدا و بندرهوری
آنها رابطه وجرد دارد.
جدول شماره  9ـ رابطه بین اهداف سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات در بانکهای
اصفهان و بهرهوری آنها
هدف
بهرهوری
0/015
7
ه،بستهی هيرسرن
بنرهوری
0/000
0
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
700
حج و،روه
7
0/015
ه،بستهی هيرسرن
هدر
0
0/000
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
700
حج و،روه

بر اساس اطالما بدست آمده از وره ا رار آماری  SPSSکه در جددول بداال تبيدين
شده است؛ بين اهدار سرمایهاااری و بنرهوری در باوكهای اصفنان رابطه وجدرد دارد.
لاا رميه سره ( ) 0مررد تأیيد قرار ار ت.
رميه  -4بين استره سرمایهاااری در ن آوری اطالمدا در باودكهدا و بندرهوری
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آنها رابطه وجرد دارد.
جدول شماره  11ـ رابطه بین گستره سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات در بانکهای
اصفهان و بهرهوری آنها
بهرهوری
7
ه،بستهی هيرسرن
بنرهوری
0
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
حج و،روه
ه،بسدددددتهی
اسدددددتره
0/762
هيرسرن
0/701
سطح م حاداری (دو دامحه)
700
حج و،روه

گستره
0/762
0/701
700
7
0
700

بحابر اطالما بدست آمده از وره ا رار آماری  SPSSکه در جددول بداال دکدر شدده
است؛ بين استره سرمایهاااری و بنرهوری در باوكهای اصفنان رابطه ای وجدرد وددارد.
بحابر این رميه چنار ( ) 4مررد تأیيد قرار وهر ت.

ج -مقایسه بین اصفهان و تهران
رميه  ( 5رميه مقایسه) :بين سرمایهادااری در دنآوری اطالمدا در باودكهدای
تنران و اصفنان و بنرهوری آنها تفاو م حاداری وجرد دارد.
µ2
= µ1
H0
µ2
 µ1
H1
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جدول شماره  11ـ تفاوت بین سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات در بانکهای تهران
و اصفهان و بهرهوری آنها
انحراف
میانگین
نمره
سازمانها
0/070
790
-0/99
0/060690 27/7700
700
باوك تنران
0/24426 27/6000
700
باوك اصفنان

بر اساس اطالما بدست آمده از وره ا رار آماری  SPSSکه در جددول بداال تبيدين
شده است؛ بين سرمایهاااری در دنآوری اطالمدا در باودكهدای تندران و اصدفنان و
بنرهوری آنها تفاو م حاداری وجرد دارد؛ که بسيار واچير است ( 27.77و  .( 27.6لداا
این رميه وير تأیيد میاردد.

نتیجهگیری
فرضیات شهر اصفهان
7
2
0
4
فرضیات شهر تهران
7
2
0
4

نتیجه
تایيد شد
تایيد شد
تایيد شد
تایيد وشد
نتیجه
تایيد وشد
تایيد شد
تایيد شد
تایيد شد

امروزه باوكداری الكتروويدك ويدر تصدت تدأرير روودد هيشدر ت روزا درون و در حدال
استرش نآوری اطالما قرار دارد .و در مقایسه با روشهای دیهر اليتهدای بداوكی
مرایای الكتروويكی و ایحتروتی بي از دیهر شيرههای اليت باوك ها جلره میکحدد .بدا
این وجرد اار ایحتروت را با سایر کاوالهای مرجرد ترکي کرده و مصردرل واحددی بده
وجرد آوری باوكداری ایحتروتی را به ابرار قدرت،حدی برای بنبرد رمدایت،حدی مشدتریان
از باوكها و ه چحين ا رای رصتهای طالیی در حرزه باوكداری تبدیل کردهای  .البته
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ين حال باوكها باید ترجه داشته باشحد کده هدر ودر کاودال الكتروويكدی جندت،در ه
بردها و مشكالتی است که بیترجنی بده،له ایحتروت دارای ک،اليت های باوكی از ج
 بحابراین باوكها بدرای آاداهی.ی را به دوبال داشته باشد،آنها میتراود هيامدهای وخي
کامل از هراروه سرمایهاااری در صح ت باوكدداری و تطبيدد بدا آخدرین دنآوریهدای
.ایحتروتی باید خرد را از هر لصاظ تجنير و برای رقابت آماده سازود
حدد در مرصده و حدرزه، تصقيد حامر مبين این حقيقت است که سرمایهاااری هد
ن آوری اطالما میتراود مرجبا ا رای بنرهوری در صح ت باوكداری ایران را دراه
.آورد
محابع
1. Atrostic, B. K., and Nguyen, S. V. (2007). IT and Productivity in
US Manufacturing: Do Computer Network Matter? Economic Inquiry,
No. 43 (3), pp. 493-506.
2. Albadvi A. & Keramati A. (2002), "A model for evaluation of
information technology effects on organizational productivity: The
role of complementary investments", unpublished paper.
3. Berger, Allen N. (1995). “The Relationship between Capital and
Earnings in Banking,” Journal of Money, Credit and Banking, May.
4. Brynjolfsson, E. & Yang S. (1996), "Information Technology
and Productivity : A Review of Literature", Advances of Computers,
Academic Press, Vol. 43, pp.170-214.
5. Byrd. T & Marshall. T (1997), "Relating Information
Technology Investment to Organizational Performance : a causal
model analysis", Auburn University, Auburn, AL; USA, Vol. 25; NO.
I, pp.43-56.
6. Furst, Karen, William W. Lang, and Daniel E. Nolle (1998).
“Technological Innovation in Banking and Payments: Industry Trends
and Implications for Banks,” Quarterly Journal, vol. 17, no. 3, Office
of the Comptroller of the Currency, December.
7. Furst, Karen, William W. Lang, and Daniel E. Nolle (2000).
“Internet Banking: Developments and Prospects,” Economic and
Policy Analysis Working Paper 2000-9, Office of the Comptroller of
the Currency (September).
8. Grover. V & Teng. J. & Segars A. H. & Fiedler. K., (1998), "The
influence of information technology diffusion and business process

ير
يا بي
يو ي اعاتي
يرماي گذاري در ثكنولي
يت ث ي سرر سي
بررسي
898 ............................... بهرهوري بانكها

change on perceived productivity : The IS executive's
perspective",Journal of Management Science, No.34, pp.141-159.
9. Hitt. L & Brynjolfsson. E (1995), "Productivity, profit and
consumer welfare: three different measures of information
technology's value", Mit-Sloan School E53-334.
10. ICICI Bank wins the Best Consumer Internet Bank in India
2005.
11. King W.R. & Teo. S. H.,(1999),” Assessing the impact of
proactive versus reactive models of strategic information systems
planning". The international journal of management science, No. 28,
pp. 667-679.
12. Lee. I. H. & Kharti. Y. (2003), "Information Technology and
Productivity Growth in Asia.", IMF working paper, No. 03, 047,
Janurary pp. 3-16.
13. Library of Congress – Federal Research Division Country
Profile: Iran, 2006
14. O’Brien, Jeanne (2000). “U.S. Bancorp Builds Up B-to-B
Service,” Bank System+Technology, February.
15. Prattipati .S. & Mensah. M. (1997), "Information systems
variables and management productivity", University of Scrabon pa
18510,USA, information & management, No. 33, pp.33-43.
16. Ptacek, Megan (2000). “Bank of America to Set Up An Online
B-to-B Market,” American Banker, April 5.
17. Prasad, B., and Harker, P. (1997). Examining the Contribution
of Information Technology, Toward Productivity and Profitability in
U. S. Retail Banking, Working Paper No. 97-09, Financial Institutions
Center. The Wharton School of Business U.S.A.
18. Pellet, J. (2006). Pursuing High Performance, Chief Executives,
August/September, Issue, No.211, pp. 66-71.
19. Santos. B.O. & Sussman. L. (2000), "Improving the return on
IT investment : the productivity paradox", The international journal of
information management, No.20, pp. 429-440.
20. Shafer. M.S. & Byrd A.T., (2000), "A framework for measuring
the efficiency of organizational investments in information technology
using data envelopment analysis", The international journal of
management science, No. 28, pp.125-141.
21. Stiroh K. J. (June 2001), "Investing in Information Technology:
productivity payoffs for U.S. industries", current issues in economics

8888  بهار، شماره اول، سال اول،مديريت كسب و كار

899

and finance, value 7 Number 6.
22. Stratopoulos.T. & Dehning.B. (2000),”Does successful
investment in information technology solve the productivity paradox?
“, Information & Management No.38, pp.103-117.
Websites
1. http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Online_Banking_2006.pdf
2. www.iran-daily.com
3. www.exec-appointments.com
4. www.ejisdc.org
5. www.europaworld.com.
6. www.hsbc.com.hk.
7. www.itiran.com.
8.www.nasscom.org

