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 چکیده

 یکشاورز انکب یاتیهای عملهزینه کاهش بر یکیالکترون یبانکدار خدمات گسترش تأثیر یبررسپژوهش حاضر به 

 ازلحاظ چنیناست. هم همبستگی -روش، توصیفی ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظراست. این تحقیق  پرداخته لامیا استان

تحقیق شامل تمام افراد و کارکنان بانک کشاورزی جامعه آماری این . باشدیمنیز یک تحقیق پیمایشی  هادادهی آورجمع

 تگردیده اس تصادفی ساده استفادهی ریگاز روش نمونه برای انتخاب نمونه .باشدیم 8931طی سال ایلام در سطح استان 

نامه محقق ساخته که روایی پرسش هادادهابزار گردآوری  باشد.مینفر  868 فرمول کوکران ه با استفاده ازونحجم نم و

آزمون فرضیات  منظوربهآمد.  دست به 47/0ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی آن دییتأمحتوایی آن از منظر خبرگان 

 گسترشکه  نتایج نشان داد است. شده استفاده SPSSافزار ها از نرمهای رگرسیون و برای تحلیل دادهتحقیق از مدل

 های پژوهشچنین یافتههم .معناداری دارد تأثیر یکشاورز بانک یاتیعمل یهانهیهز کاهش بر یکیالکترون یبانکدار خدمات

 فروش پایانه دستگاه، بانکبانک، همراه، اینترنتبانکتلفن از استفادهی بانکداری الکترونیکی، هامؤلفهکه از بین  داد نشان

 معناداری دارند. تأثیرهای عملیاتی در بانک کشاورزی استان ایلام هزینه بر کاهش خودپرداز دستگاه و

 

 های عملیاتی، بانکداری الکترونیک، بانک کشاورزیهزینه های کلیدی:واژه

  
 

Abstract: 
The present study investigates the effect of expanding electronic banking services on 

reducing the operating costs of Ilam Agricultural Bank. This research is an applied and descriptive- 
survey, in term of research objective and method, respectively. The statistical population of this 

research includes all individuals and employees of Keshavarzi Bank in Ilam province during 8931. 

Simple random sampling method was used to select the sample and the sample size using 

Cochran's formula is 868 people. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose 

validity was confirmed by experts and their reliability was obtained through Cronbach's alpha of 

47.0. In order to test the research hypotheses, regression models were used and for data analysis, 

SPSS software was used. The results showed that the expansion of electronic banking services has 

a significant effect on reducing the operating costs of agricultural banks. The research findings 

also showed that among the components of electronic banking; the use of telephone banking, 

Internet banking, mobile banking, sales terminal and ATMs have a significant effect on reducing 

operating costs in the Agricultural Bank in Ilam province. 
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