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هــام ملتلــ

مر زممنــه مونکــر اککــدنرم نلکتروکمــا و مونپرــه ــا کــوعی پرنکنــد ی

نطالعات مر نین حـوزه نکاـاپ پـژوه هـام ررکمیـی کـه عصـاره پـژوه هـام نکاـاپشـده مر نیـن مووـو
رن ــه شــموه ک ــاپمنــد و علمــی فــرنروم پژوهشــررنن ،ــرنر مهــد نهممــت فرنونکــی منرم پــژوه

حاوــر ــا

هــدت ررکمــب کمــی کتــای پــژوه هــام نکاــاپشــده مر حــوزه مونکــر اککــدنرم نلکتروکمــا مر نیــرنن و
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مقدمه
با گسترش فنآوری اطالعات ،تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده ،بهطوریکه
دنیای کنونی در جریان یک دگردیسی کامل قرار گرفته است .بهطورکلی گسترش فناوری
اطالعات در عرصههای مختلف زندگی بشر مفاهیم و پدیدههای جدیدی به وجود آورده
است که از جمله این مفاهیم میتوان به تجارت الکترونیک ،بانکداری الکترونیک ،خدمات
الکترونیک ،دولت الکترونیک ،بیمه الکترونیک و آموزش الکترونیک اشاره نموده است
(میرنا .)9 :1119 ،9پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک است
با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات
بانکی جهت نقلوانتقال منابع مالی ،بانکداری الکترونیک نقش اساسی در تجارت الکترونیک
ایفا میکند .بهطورکلی ،بانکداری الکترونیک به معنای ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله
نقلوانتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابلدسترسی رایانهای است (طالقانی و
عینی.)4 :9111 ،
پیادهسازی بانکداری الکترونیک در هر کشور نیاز به زیرساختهای گوناگونی دارد؛ که
شناخت این زیرساختها به همراه شناخت تأثیرات و چالشهای آنها در هنگام ایجاد
بانکداری الکترونیک ،راهنمای مناسبی برای بانکها در دستیابی به موفقیت خواهد بود
(فیوی و صادقی.)991 :9114 ،
اهمیت و ضرورت پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در پیشرفت تجارت الکترونیک
باعث شده تحقیقات زیادی در سالهای اخیر در کشور در این زمینه انجام گیرد که با رشد
پژوهشهای مختلف در زمینه بانکداری الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطالعات در
این حوزه ،انجام پژوهشهای ترکیبی که عصاره پژوهشهای انجامشده در این موضو را به
شیوه نظاممند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد ،اهمیت فراوانی دارد .کالً نتایج بسیاری
از تحقیقات در یک موضو خاص ،متفاوت و گاه متواد و گمراهکننده است (رزنتال و
دیمتئو .)1119 ،1امروزه حجم بسیار زیاد نوشتههای علمی در زمینههای تخصصی ویژه و
1. Myrna
2. Rosentha & Dimatteo
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بهروز شدن مستمر آنها  ،کاربرد آن را برای پژوهشگران دشوار ساخته است .به این دلیل تا به
امروز تالشهای مختلفی برای جمعبندی و مرور یافتههای محققان قبلی صورت گرفته است.
یکی از روشهای علمی ارائه شده برای فائق آمدن به مشکالت روشهای سنتی ،ترکیب
تحقیقات یعنی فرا تحلیل است .فرا تحلیل روشی آماری برای استخراج و جمعبندی و
بازنگری نظاممند مهمترین و بهروزترین رویکردها و روشهای علمی است که به شکل
متمایزی از روشهای سنتی امکان تلخیص ،ادغام ،ترکیب و تفسیر دادهها ،شواهد و نتایج
پژوهشهای کمّی و کیفی و حتی بسط و گسترش نظریهها و مدلهای مفهومی را در بسیاری
از حوزههای مطالعاتی فراهم میکنند (قربانی زاده.)19 :9111 ،
بهعبارتدیگر  ،واگرایی زیادی در نظریات علمی دیده میشود .مطالعات بسیاری موانع
بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار دادهاند که تفاوتهای موجود در نتایج این
مطالعات ،به استفاده از رویکرد جدیدی مورد تحلیل قرار گرفته است تا این پدیده را توجیه و
تبیین نماید .رویکرد فرا تحلیل با ترکیب نتایج مطالعات انجامشده ،نگرشی جامعتر به موضو
دارد و عوامل تفاوت در نتایج را شناسایی و توجیه مینماید .متأسفانه تحقیقاتی که تاکنون در
این زمینه انجام شده است با نگرشی محدود به موضو  ،صرفاً در شرایطی خاص (جامعه
آماری ،زمان و معیارهای خاص و  )...این موضو را بررسی نمودهاند .رویکرد فرا تحلیل در
این پژوهش با نگاهی متفاوت و نگرشی جامعتر به موضو  ،عوامل تفاوت در نتایج مطالعات
گذشته را بررسی خواهد نمود.
مروری بر میانی نظری
بانکداری الکترونیک
واژه بانکداری الکترونیک در جهان عمری کمتر از دو دهه دارد .این واژه بعد از ایجاد و
توسعه شبکههای فراگیر رایانهای در جهان وارد ادبیات بانکداری بینالملل شده است.
گسترش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،آثار بسیار مثبتی را در زمینههای گوناگون علمی،
اجتماعی و اقتصادی در جوامعی که از این فناوریها بهره مناسب بردهاند برجا گذاشته است
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این آثار موجب تغییرات بنیادین در نگرش سنتی به موضو تجارت و بازار شده است .در این
میان کاربرد روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و نیز گسترش ارتباطات الکترونیکی بین
افراد و گروههای مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت توانسته است بستری مناسب و مساعد
برای برقراری مبادالت تجاری و اقتصادی فراهم کند .بانکها بهعنوان رکنی مهم در
ساختارهای اقتصادی و نظامهای مالی ،میبایستی همگان با تحوالت جهانی ،خود نیز سرمنشأ
تحوالت تازهتری باشند .با این دیدگاه که فناوری اطالعات بهعنوان ابزاری مؤثر در سازمان-
های مالی ،مورد استفاده قرار میگیرد و با بهرهگیری از این ابزارها باید بهگونهای عمل کنند
که عالوه بر ایجاد رضایت در مشتریان خود ،از جریان فناوری روز دنیا نیز فاصله نگیرند
(نوری.)471 :9111 ،
وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنو از بانکداری الکترونیکی ،از یکسو بیانگر گستردگی
و اهمیت موضو است که میتواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سویی
دیگر ،نشاندهندهی پویایی موضو است که میتواند زمینه ارائه مدلها ،تئوریها و نظرات
متفاوتی را فراهم آورد .در ادامه به چند مورد از تعاریف مختلف بانکداری میپردازیم.
بانکداری الکترونیک مشتمل بر سیستمهایی است که مشتریان بانکها و مؤسسات مالی را قادر
میسازد تا از طریق اینترنت به حسابهای خود دسترسی یابند و معامله انجام دهد و از خدمات
بانکداری الکترونیکی برخوردار گردند (بهمنآبادی ،دوستی و رضویشکوه.)9113 ،
بانکداری الکترونیک ،همانا استفاده از وسایل الکترونیکی در عرصه محصوالت و خدمات
بانکی است که خود زیرمجموعهای از تأمین بودجه الکترونیکی است و عبارت است از
بهکارگیری ابزار و وسایل الکترونیکی ،از جمله اینترنت ،شبکههای ارتباطی بیسیم ،دستگاه-
های خودپرداز ،تلفن و تلفن همراه ،در ارائه خدمات و محصوالت بانکی .این محصوالت و
خدمات بخشی از تأمینهای مالی در سیستم پولی و مالی کشور میباشند (کیاکجوری،
.)9117
بهطورکلی میتوان گفت بانکداری الکترونیکی عبارت است از :فراهم آوردن امکاناتی برای
کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و
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همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بینبانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سختافزاری و
نرمافزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حوور فیزیکی در بانک ،در
هر ساعت از شبانهروز از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه
خود را انجام دهند .بهعبارتدیگر بانکداری الکترونیک استفاده از فناوریهای پیشرفته نرم-
افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطالعات مالی بهصورت
الکترونیکی است و نیاز به حوور فیزیکی مشتری در شعبه نیست (الیشامنسون.)1191 ،9
بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچهسازی بهینه کلیه فعالیتهای یک بانک از طریق
بهکارگیر ی فناوری نوین اطالعات مبتنی بر فرایندهای بانکی ،منطبق بر ساختار سازمانی
بانکهاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم میکند .بانکداری الکترونیک
را میتوان بهعنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حوور فیزیکی در
بانک و با استفاده از واسطههای ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند ،تعریف کرد
(حیدرپور.)9111 ،
به زبان ساده بانکداری الکترونیک را میتوان بهعنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان
که بدون نیاز به حوور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطههای ایمن بتوانند به خدمات
بانکی دسترسی یابند ،تعریف نمود .با توجه به این تعریف میتوان گفت که نقلوانتقال
عملیات مالی در محیطهای الکترونیک صورت میگیرد (کهنسال و همکاران.)1 :9111 ،
دورههای تکامل بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیکی میتواند بهعنوان استفاده از کانالهای تحویل الکترونیکی خدمات و
تولیدات بانکداری تعریف شود و در واقع ،به تعبیری استفاده از فنّاوری پیشرفته شبکههای
مخابرات برای انتقال منابع بهصورت الکترونیکی در سیستم بانکداری است که مشتری بدون
نیاز به حوور فیزیکی در بانک ،میتواند به خدمات بانکی دسترسی داشته باشد .این خدمات
سریع هستند و از قابلیت دسترسی لحظهای برخوردارند (دعایی و کمالی.)13 :9113 ،
1. Elisha mensin
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تحوالت در نظام بانکداری را به چهار دوره میتوان تقسیم نمود .هر دوره از تکامل برای
مدیران نظام بانکی ،این امکان را فراهم کرده است که اوقات تلفشده را در محیط رقابتی به
حداقل برسانند و در گستره باالتری به ارائه خدمت بپردازند و سرعت ،دقت و تنو خدمات
را افزایش دهند.
دوره اول :خودکارسازی پشت باجه؛ فناوری خودکارسازی پشت باجه در دهه  9131رواج
داشت و نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکی بوده است (آماده و جعفرپور.)91 :9111 ،
دوره دوم :خودکارسازی جلوی باجه؛ این دوره از اواخر دهه  9171و زمانی آغاز شد که
کارمند شعبه بهصورت پیوسته به حسابهای جاری دسترسی داشته و امکان انتقال پیوسته
اطالعات از طریق بهکارگیری خطون مخابراتی مسیر و ممکن گردید (وزارت بازرگانی،
.)74 :9114
دوره سوم :متصل کردن مشتریان به حسابها؛ در این دوره که از اواسط دهه  9111آغاز شد
امکان دسترسی مشتریان به حسابهایشان از طریق تلفن ،دستگاه خودپرداز ( ،)ATMکارت
هوشمند ،کارت مغناطیسی و کامپیوتر شخصی فراهم گردید (سهرابی و همکاران.)91 :9111 ،
دوره چهارم :یکپارچهسازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی؛ در این
دوره انجام تمام عملیات بانکی بهطور الکترونیکی دنبال و هم بانک و هم مشتریان میتوانند
بهطور دقیق و منظم اطالعات موردنیازشان را کسب کنند (ریاحی.)41 :9111 ،
مزایای بانکداری الکترونیک
مزایای بانکداری الکترونیک ،به ویژه در رشد و توسعه خدمات ،چنان متنو و چشمگیر است
که استفاده نکردن از فرصتهای آن و چشمپوشی از آن تقریباً ناممکن است (رشیدی و
زادگان باوی .)9113 ،بانکداری الکترونیک به بانکها اجازه توسعه فعالیتهایشان را (برای
ایجاد و ارائه خدمات جدید) میدهد و سبب ایجاد موقعیت رقابتی قوی جهت ارائه خدمات
بانکی می شود .توسعه مستمر بانکداری الکترونیک باعث بهبود کارایی بانکداری و سیستم
پرداخت را در پی دارد و سبب کاهش هزینههای مربون به ارتبانهای ملی و بینالمللی می-
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شود که نتیجه آن دست یافتن به بهرهوری و بهبود اقتصادی است .بانکداری الکترونیک
برخالف پرداختهای سنتی و سیستمهای پردازش اطالعات ،از کانالهای متفاوتی برای ارائه
خدمات استفاده میکند و کارایی و قدرت رقابت را بهبود میبخشد .آثار مستقیم و سریع
بانکداری الکترونیک بر روابط مشتری با بانک ،سبب افزایش سرعت و کارایی و کاهش
هزینههای بانکداری میشود و تأثیر بلندمدت آن ،ایجاد اعتماد ،تعهد و رضایتمندی در
مشتری است .رضایت ،هم بر اعتماد و هم بر تعهد ،تأثیرگذار است .هر دو اینها نیز بر استفاده
از بانکداری الکترونیک تأثیر میگذارند.
بانکداری الکترونیک ،قابلدسترستر از بانکداری سنتی است و این امکان را برای مشتریان
فراهم میکند تا خدمات مورد نیاز را سریعتر و کاراتر دریافت کنند .مؤسسات مالی نیز از
طریق استفاده از بانکداری الکترونیک قادر به صرفهجویی در هزینههای عملیاتی و بازاریابی
هستند (عبدالباقی .)17 :9111 ،بهطورکلی مزایای بانکداری الکترونیک را میتوان از دو جنبه
مشتریان و مؤسسات مالی موردتوجه قرار داد .از دید مشتریان میتوان به صرفهجویی در
هزینهها ،صرفهجویی در زمان و دسترسی به مجاری متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.
از دید مؤسسات مالی میتوان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه
نوآوری ،حفظ مشتریان بهرغم تغییرات مکانی بانکها ،ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان
جدید در بازارهای هدف ،گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت با کمترین هزینه و برقراری
شرایط رقابت کامل را نام برد .بر اساس تحقیقات مؤسسه «دیتا مانیتور »9مهمترین مزایای
بانکداری الکترونیک عبارتاند از :تمرکز بر کانالهای توزیع جدید ،ارائه خدمات
اصالحشده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک .بیگمان مزایای بانکداری
الکترونیک از دیدگاههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت نیز قابلبررسی است .رقابت
یکسان ،نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاهمدت (کمتر
از یک سال) هستند در میانمدت (کمتر از  91ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتاند از:
یکپارچهسازی کانالهای مختلف ،مدیریت اطالعات ،گستردگی طیف مشتریان ،هدایت
1. DM: Data Monitor
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مشتریان بهسوی کانالهای مناسب با ویژگیهای مطلوب و کاهش هزینهها ،هزینه پردازش
معامالت ،ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد (سیدجوادین و سقطچی،
.)9113
مروری بر تحقیقات پیشین
در این تحقیق ،تمرکز روی تحقیقات انجام شده درباره موضوعی خاص است .ازاینرو جامعه
مورد بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه موانع بانکداری الکترونیک در ایران میباشند.
این جامعه بهطور دقیقتر شامل مقاالت منتشرشده در مجالت و نشریات معتبر داخلی چون
( prozhe.com, noormags.com, civilica.com, sid.ir, irandoc.ir,
 )magiran.irاست که اطالعات مختصری از آنها در قالب جدول  9زیر ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات کلی پژوهشهای مورد بررسی

ردیف

پژوهشگران

عنوان پژوهش

1

حمیدی زاده و همکاران

بررسی عوامل زمینهساز ،چالشها و تنگناهای توسعهی

7

صنایعی و صالحنیا

3

علیرضایی و حامدی

4

خورشید و قانع

5

نوری

6

کهنسال و همکاران

2

آتشک و ماهزاده

بانکداری الکترونیک
شناسایی و رتبهبندی موانع پذیرش و توسعه بانکداری
الکترونیکی
شناسایی چالشهای بانکداری الکترونیک و تأثیر آن بر
عملکرد سازمانی
رتبهبندی چالشهای بانکداری الکترونیکی از دیدگاه
مشتریان و مدیران نظام بانکی با استفاده از فرایند تحلیل
سلسله مراتبی فازی
بانکداری الکترونیک در ایران موانع ،مشکالت و چالشهای
پیشرو
بانکداری الکترونیک ،بسترهای مناسب و موانع و
راهکارهای پیشرو
بررسی موانع و منابع پیادهسازی بانکداری الکترونیک در
ایران
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3

هنرمند

1

نفرشلمزاری و همکاران

بانکداری الکترونیک در ایران و موانع توسعه آن

11

کیاکجوری و نوبتی

بانکداری الکترونیکی و چالشهای آن در ایران

11

نور حسینی نیاکی

موانع و مشکالت اقتصادی پیش روی بانکداری الکترونیکی

17

آماده و جعفرپور

13

هادی زاده و همکاران

اولویتبندی موانع و چالشهای توسعه بانکداری الکترونیک

14

سهرابی و همکاران

بررسی و شناسایی موانع پذیرش بانکداری الکترونیک در

15

صنایعی و صالحنیا

16

خدیوی جوانقل و همکاران

12

جعفرپور و آماده

13

صادقی

11

طالقانی و عینی

71

فیوی و صادقی

71

ایراندوست

بانکداری الکترونیکی :مزایا و موانع و تأثیر آن بر ساختارهای
عملیاتی بانکها

در استان گیالن با استفاده از تحلیل چند پاسخی
بررسی موانع و راهکارهای توسعهی بانکداری الکترونیکی
در بانکهای خصوصی کشور

بین مشتریان
شناسایی و رتبهبندی موانع پذیرش و توسعه بانکداری
الکترونیکی
شناسایی و رتبهبندی موانع بهکارگیری بانکداری الکترونیکی
در شعب بانک ملت تبریز به روش AHP
بانکداری الکترونیک؛ بررسی موانع و راهکارهای توسعهی
آن در کشور
بانکداری الکترونیک و نقش آن در توسعه نظام بانکی کشور
(موانع و عوامل مؤثر)
بررسی موانع و چالشها در مسیر اجرا و بهبود بانکداری
الکترونیک در بانک پارسیان
عوامل و موانع مؤثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک
در ایران
بررسی موانع و مشکالت استقرار بانکداری الکترونیک در
بانک کشاورزی

روش تحقیق
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فرایند ترکیب آماری نتایج پژوهشهای مستقل و جداگانه ،برای رسیدن به نتایج کلی درباره
آنچه پیشینه پژوهشی نشان میدهد ،فراتحلیل نامیده میشود (هومن .)73 :9171،ایگر و
همکاران فرا تحلیل را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل تحلیلها مینامند و در واقع روش کمی
برای تلفیق نتایج تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافتههای آنها برای ارزیابی اثربخشی
عمل آزمایشی است (ایگر و همکاران .)1119 ،9این روش رویکردی واضح ،بدون ابهام و
نظاممند دارد و سعی میکند پیامدهای سازگار با اهداف تحقیق را ایجاد نماید (ارتگا،1
 .)1199جین گالس 1واژه فرا تحلیل را برای اولین بار در سال  9177به کار برد و از آن
بهعنوان یک فلسفه پژوهشی و روششناسی یاد کرد البته سابقه علمی چنین کاری به سال  9114و
فعالیت علمی کارل پیرسون در حوزه اطالعات پزشکی بر میگردد (هومن.)71 :9117،
بهزعم گالس ،دادههای مطالعات پیشین بهعنوان واحد تجربی در یک مطالعه جامع محسوب
میشود و اندازه اثر 4با رابطه بهعنوان دادههای این مطالعه قابل استفاده است .در تعریف دیگر،
فرا تحلیل رویکرد کمّی /عددی است که برای ترکیب نظاممند /روشمند برای دستیابی به
جمعبندی درباره بدنه تحقیق و کشف دانش جدید انجام میشود (لی .)1191 ،3این روش
کمّی میتواند به اثربخشی یافتهها ،کشف خأل علمی و برنامهریزی برای پژوهشهای جدید
در زمینه موضو کاربردی موردنظر منجر شود .در حال حاضر یکی از اساسیترین مفاهیم
موجود در ادبیات فرا تحلیل مفهوم اندازه اثر است .در یک تعریف فراگیر آماری ،اندازه اثر
عبارت است از نسبت آزمون معنیداری به حجم مطالعه (قاضی طباطبایی ،ودادهیر.)917 :9111،
این مفهوم در سال  9177میالدی توسط کوهن معرفی و بر اهمیت استفاده از آن تأکید
گردید .او در کتاب خود نوشت فرضیه صفر در واقع تعیین اندازه اثر صفر است و هرگاه
فرضیه صفر رد شود یعنی مقدار اندازه اثر در جامعه غیرصفر است؛ بنابراین ،اندازه اثر
نشان دهنده میزان یا درجه حوور پدیده در جامعه است و هر چه اندازه اثر بزرگتر باشد،
1. Egger, Smith & Altman
2. Ortega
3. Glass
4. Effect size.
5. Lee
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درجه حوور پدیده هم بیشتر است (تامپسون و اسنیدر )9117 ،9همچنین کوهن تمرکز صرف
بر محاسبه مقادیر سطوح معنیداری  Pرا در تحقیقات گمراهکننده دانست و تأکید کرد به
دلیل آنکه آزمون معنی داری در علوم رفتاری با درصد باالیی از خطای نو دوم همراه است،
باید جهت کاهش خطاهایی از این نو و ارتقای توان آزمون ،عالوه بر راهبردهایی که روش
تحقیق در اختیار محققان قرار میدهد ،به برآورد اندازه اثر و استفاده از آن در تصمیمگیری
در مورد قبول یا رد فرضیه صفر پرداخته شود (کوهن .)9111 ،1در این خصوص روزنتال نیز
معتقد است که در علوم رفتاری اگر اندازه اثر محاسبه نشود احتمال بروز خطای نو دوم از
خطای نو اول بیشتر میشود (رزنتال و کوپر .)9114 ،1اگرچه سطح معنیداری و اندازه اثر
در مورد رد یا قبول فرضیه صفر استفاده میشوند ،اما هرکدام اطالعات جداگانهای را در
اختیار میگذارند .از طریق آزمون معنیداری مشخص میشود که آیا نتیجهای خاص به علت
شانس رخ داده است یا خیر و از طریق محاسبه اندازه اثر میتوان دریافت که متغیر مستقل تا
چه اندازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته است؛ بنابراین ،برای تصمیمگیری در مورد رد یا قبول
فرضیه صفر در تحقیقات رفتاری الزم است همراه با نتیجه آزمون معنیداری به مقدار اندازه
اثر نیز توجه شود؛ زیرا در شرایط یکسان از لحاظ حجم نمونه و سطح معنیداری ،هر چه
اندازه اثر بزرگتر باشد ،توان آزمون هم بیشتر میشود و اعتبار تصمیمگیری افزایش مییابد
(بهفر .)913 :9119 ،فرا تحلیل گران با داشتن مقادیر میانگین ،واریانس و انحراف معیار
گروهها ،قادر به محاسبه اندازه اثر هستند ،اما رایجترین آمارهها در این زمینه « »rو « »dهستند
که معموالً « »dرا برای تفاوتهای گروهی و « »rرا برای مطالعات همبستگی به کار میبرند.
ازاینرو ،اگر در مطالعهای از آزمونهای « 𝜒» »Z« ،»t« ،و « »Fاستفاده شده باشد ،میتوان
اندازه اثر آنها را بر اساس فرمولهای زیر محاسبه کرد (ولف.)9113 ،4
√=d

√

=d

√

=d

1. Thompson & Snyder
2. Cohen
3. Rosenthal & Cooper
4. Wolf
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√=r

√=r

√=r

عالوه بر آمارههای یاد شده در باال ،محققین از شاخص « »gو « »zفیشر کـه کـاربرد کمتـری
دارند نیز برای ترکیب اندازه اثر استفاده می کنند .پس از محاسبه اندازه اثر معموالً محقق دچار
تردید و دودلی می شود که آیا این مقدار اندازه اثر برای قبول یا رد فرضیه صفر مناسـب اسـت
یا نه؟ بهزعم اندیشمندان ،بهترین معیار برای تفسیر و قواوت در مورد مقدار اندازه اثـر ،چـه از
طریق شاخص  rو چه از طریق شاخص  dمحاسبه شده باشـد ،بایـد از مـرور پیشـینه تحقیـق بـه
دست آید؛ یعنی باید مقادیر اندازه اثر تحقیقاتی را که طی چنـدین سـال انجـام شـده اسـت محاسـبه
کرد و میانگین آنها را بهعنوان معیار مناسب برای مقایسه سایر انـدازههـای اثـر کـه در آینـده در آن
حوزه تحقیقاتی انجام میشود انتخاب نمود .البته کـوهن معیارهـایی را بـرای اسـتفاده سـریع پیشـنهاد
میکند که در جدول  1آمده است (قاضی طباطبایی ،ودادهیر.)911 :9111،
جدول  .7حدود باال و پایین اندازه اثر

حد باالی اندازه اثر

حد پایین اندازه اثر

کوچک

1/1

1/9

متوسط

1/3

1/1

بزرگ

1/1

1/3

مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی است و به دلیل بهکارگیری روش فرا تحلیل و با توجه بـه
ماهیت دادهها در زمره پژوهشهای کمی قرار میگیـرد .جامعـه مـورد بررسـی ایـن پـژوهش،
مقاالت موجود در پایگاههای علمی معتبر است .در این فرا تحلیـل نتـایج پـژوهشهـایی مـورد
مطالعه قرار گرفته است که از لحاظ روششناختی شرایط الزم را احراز کرده باشـد .معیارهـای
درون گنجی این پژوهش عبارت بودند از -9 :تحقیق در ایران انجـام گرفتـه باشـد ( 19مقالـه)،
 -1در پژوهش مربوطه ،موانع بانکداری الکترونیک در ایران به کار رفته باشـد و  -1پـژوهش
باید اطالعات الزم برای استخراج عملی اندازه اثر (قوت رابطه) را ارائه کرده باشد؛ بنابراین ،با
توجه به این معیارها تعداد پژوهشهای انتخاب شده برای انجام فرا تحلیل 91 ،پـژوهش اسـت.
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بهمنظور گردآوری دادههای مورد نیاز برای فرا تحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شد .ایـن
فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انوا دیگر تحقیقـات اسـت .اطالعـات ایـن فـرم بـرای
انجام محاسبات با استفاده از نرمافزار جامع فرا تحلیـل ( )CMA2تجزیـهوتحلیـل شـده اسـت.
این کار با استفاده از تکنیک محاسبه اندازه اثر انجـام گردیـد .بـهایـنترتیـب کـه آزمـونهـای
آماری استفاده شده در فرضیات پس از تبدیلشدن به اندازه اثر مورد تحلیـل قـرار گرفتنـد .در
این پژوهش همچنین برای سنجش سوگیری انتشار از روش نمـودار قیفـی ،بـرای تعیـین تعـداد
تحقیقات گمشده از روشهـای دوال و توئیـدی و  Nایمـن از خطـا و بـرای وجـود متغیرهـای
تعدیلکننده از آزمون ناهمگونی استفاده شده است که در بخش یافتههـای پـژوهش بـه نتـایج
مهم هر یک از آنها اشاره خواهد شد.
یافتههای تحقیق
در این تحقیق در  19مقاله بهعنوان جامعه آماری بررسی شده که با توجه به موضو  91مقاله
بهعنوان نمونه بررسی شده که تنها  91مقاله بر اساس معیارهای درون گنجی برای بررسی
انتخاب شده است که از این تعداد  4تحقیق از آزمون تی استیودنت و  3تحقیق از آزمون
همبستگی و  9مورد از آزمون  Zاستفاده کرده است .مقاله حاضر بهمنظور بررسی موانع بانکداری
الکترونیک در ایران آماره مرتبط با هر مقاله وارد نرمافزار گردید و اندازه اثر آن محاسبه شد .نتایج
اندازه اثرهای محاسبه شده پژوهشهای مورد بررسی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .3توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها

دامنه تغيير شدت تأثير

فراواني

درصد فراواني

شدت تأثير زیر ( 0/9کم)

5

54/73

بين  0/9تا ( 0/1متوسط)

5

54/73

 0/1و باالتر (زیاد)

1

25/47

جمع

2

500

بر اساس جدول  1از میان  7موانع  9مورد معادل  94/11درصد کمتر از  1/1و در طبقه
کم ،یک مورد معادل  94/11درصد بین  1/1و  1/3و در طبقه متوسط و باالخره  3مورد معادل
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 79/41درصد در طبقه باالتر از  1/3قرار گرفتهاند .بر اساس جدول کوهن ( )1اندازه اثر
بهدستآمده در بازه اول (بین  1/9تا  )1/1کوچک بوده و فرضیه مورد مطالعه از قوت کافی
برخوردار نیست .همچنین وقتی مقدار  rدر بازه دوم (بین  1/1تا  )1/3باشد ،اندازه اثر متوسط
و درنهایت هنگامیکه مقدار  rدر بازه سوم باشد ،شدت تأثیر زیاد ارزیابی میشود .بر طبق این
طبقهبندی دو مورد از اندازه اثرها در پژوهش حاضر در طبقه کم قرار گرفتهاند و این بدان
معنی است که تقریباً کمتر از یکچهارم متغیرها از قوت کافی برخوردار نبوده و تأثیرگذاری
آنها ضعیف خواهد بود .همچنین یک مورد از اندازه اثرها معادل  1/1یا بیشتر از  1/1بودهاند،
و پنج مورد از اندازه اثرها بیش از  1/3بوده یعنی از شدت تأثیر باالیی برخوردارند .بررسی
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه موانع بانکداری الکترونیک نشان میدهد که موانع
مدیریتی با اندازه اثر  ،1/739موانع فرهنگی با اندازه اثر  1/311و موانع قانونی با اندازه اثر
 1/371دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار و توسعه بانکداری الکترونیک بوده است.

اندازه اثر

0/518

0/598

0/544

0/751
0/579
0/458

0/297

یکی از موضوعات مورد توجه در هر فرا تحلیل ،ارزیابی سوگیری انتشار است .منظور
از سوگیری انتشار این است که یک فرا تحلیل شامل تمام مطالعات انجام شده در مورد
موضو مورد بررسی نیست؛ ممکن است برخی از مطالعات به دالیل مختلف منتشر نشده باشد
یا حداقل در مجالت نمایهسازی نشده منتشر شده باشد .زمانی که سوگیری انتشار وجود دارد،
نتایج نهایی فرا تحلیل تحت تأثیر قرار گرفته و برآوردهای نهایی حاصل از آن دارای تورش و
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خطا خواهد بود .پس الزم است سوگیری انتشار در گامهای اولیه یک فرا تحلیل شناسایی و
تصحیح شود تا اعتبار نتایج افزایش یابد (مکاسکیل و همکاران .)1111 ،9معمولترین و
سادهترین روش شناسایی تورش انتشار ،استفاده از یک نمودار پراکندگی دوبعدی به نام
نمودار فانل یا قیفی است که در آن اثر مداخله برآورد شده از هر مطالعه در مقابل اندازه نمونه
آن مطالعه رسم میشود .اگر تورش انتشار وجود نداشته باشد ،انتظار این است که نمودار
متقارن باشد و مقدار پراکندگی حول اندازه اثر مداخله با افزایش اندازه نمونه کاهش یابد
(پیلی و همکاران.)1111 ،1
از لحاظ تفسیری در نمودارهای فانل یا قیفی شکل ،مطالعاتی که خطـای اسـتاندارد پـایین
دارند و در باالی قیف جمع میشوند ،دارای سوگیری انتشار نیستند؛ امـا هـر چـه مطالعـات بـه
سمت پایین قیف کشیده میشوند ،خطای استاندارد آنها بـاال مـیرود و سـوگیری انتشارشـان
افزایش مییابد .هـر فـرا تحلیلـی بـه دلیـل مـالکهـای انتخـاب و حـذف مطالعـات ،مقـداری
سوگیری دارد که در این مقاله که توسط نمودار قیفی نشان داده شده است؛ بنابراین با توجه بـه
شکل  9و  1نمودار فانل یا قیفی پژوهش حاضر ازآنجاکه مطالعات در باالی نمودار جمع شـده
است که بر عدم وجود سوگیری انتشار داللت دارد.

1. Macaskill et al.
2. Little et al.
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Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
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شکل  .1نمودار فانل (قیفی) تحقیقات موانع بانکداری الکترونیک در ایران (خطای استاندارد بر اساس  zفیشر)

دوال و توئیدی روش اصالح و برازش را برای ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار در
نمونههای کوچک ایجاد کردند .این روش از یک فرایند تکراری استفاده میکند که در آن
مشاهدات نامنطبق از نمودار قیفی حذف میشوند (حذف زوائد از توزیع) ،سپس ارزشهای
اختصاصیافته به مطالعات مفقود اضافه میشوند؛ یعنی عمل پر کردن برآورد اندازه اثر و
خطای استاندارد مطالعاتی که احتماالً از دست رفتهاند .پیدایش مطالعات مفقود زیاد در یک
سمت از خط میانگین اثر به سوگیری انتشار یا تورش نمونه کوچک داللت دارد (لیتل و
همکاران .)1111 ،9بهعبارتدیگر ،این روش بر اساس ایده کلیدی که در پسزمینه نمودار
قیفی قرار دارد ،انجام میشود؛ یعنی این ایده که در صورت نبود سوگیری ،نمودار حول
خالصه اندازه اثر ،حالت متقارن پیدا میکند .رویه چینش و تکمیل مطالعات گمشده را در
نظر میگیرد ،آنها را به تحلیلها وارد میکند و سپس خالصه اندازه را محاسبه مینماید
1. Little et al.
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(قربانیزاده .)917 :9111 ،جدول  4نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی را نشان میدهد.
جدول  .4اصالح و برازش دوال و توئیدی

اثر ثابت
تخمين

حد

نقطهای

پایين

مقدار Q

اثر تصادفي
حد باال

تخمين

حد

نقطهای

پایين

حد باال

تعداد
مطالعات
مورد نياز0 :

ارزش

0/14537

0/13700 0/42232

0/14213

0/24103 0/43077

71/07235

مشاهدات
ارزش-

0/14537

0/13700 0/42232

0/14213

0/24103 0/43077

71/07235

تعدیلشده

طبق دادههای جدول  ،4این مطالعه و فرا تحلیل بهمنظور کامل شدن نیـاز بـه پـژوهش دیگـری
ندارد و همانطور که مالحظه میشود ،ارزش مشاهدهشده  1/34911با ارزش تعدیل (اصـالح)
شده  1/34911در مدل اثر ثابت و ارزش مشاهدهشده  1/34331با ارزش تعدیل (اصالح) شده
 1/34331در مدل اثرات تصادفی ،برابر است.
آزمون  Nایمن از خطای روزنتال تعداد تحقیقات گمشـده (بـا اثـر میـانگین صـفر) را محاسـبه
میکند که الزم است به تحلیلها اضافه شود تا عدم معنیداری آماری اثر کلی بـه دسـت آیـد
(قربانی زاده .)949:9111 ،ایده اصلی  Nایمن از خطا این است کـه تعـداد مطالعـات بـا نتـایج
صفر را تعیین کنیم که باید برای کاهش احتمال خطای نو اول بـه سـطح معنـیداری از پـیش
تعیینشده وجود داشته باشند .بهطور واضـح اگـر تعـداد مطالعـات غیـر معنـیدار انـدکی بـرای
کاهش یک نتیجه به سطح معنیداری مورد نیاز باشد ،نتایج بهدستآمده احتماالً فاقـد اطمینـان
است (وگاس .)33 :1113 ،9جدول  3نتایج آزمون  Nایمـن از خطـا را در ایـن پـژوهش نشـان
میدهد.
1. Vegas
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جدول  .5محاسبات  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بیخطر) کالسیک

مقدار  Zبرای مطالعات مشاهدهشده

93/13131

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهدهشده

1/111

آلفا

1/13

باقیمانده (دنباله)

1

 Zبرای آلفا

9/13113

تعداد مطالعات مشاهدهشده

7

تعداد مطالعات گمشدهای که مقدار  Pرا به آلفا میرساند.

431

با توجه به دادههای جدول  ،3باید تعداد  431مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی شـود تـا
مقدار  Pدو دامنه از  1/13تجاوز نکند .این بدین معنی است که باید  431مطالعـه دیگـر انجـام
گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیلها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقت و صحت بـاالی
اطالعات و نتایج بهدستآمده در این پژوهش را نشان میدهد .تعداد  431مورد مطالعه فاصـله
از خطا مقدار مناسب و قابلتوجهی است .عالوه بر بررسی سوگیری انتشار دادههای تحقیـق بـا
توجه به سطح معنیداری بـهدسـتآمـده ( )Pاز جـداول  Nایمـن از خطـا و جـدول اصـالح و
برازش دوال و توئیدی به همراه آزمـون کـوکرام ( )Qدر قالـب طـرح یـک فرضـیه فرعـی بـه
بررسی همگونی و یا ناهمگونی اندازه اثرهای بهدستآمده پرداخته شده است.
فرض صفر :میان اندازه اثرهای بهدستآمده تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرض یک :میان اندازه اثرهای بهدستآمده تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .6مقادیر بررسی همگنی دادهها

آماره Z

سطح معناداری

سطح خطا

نتیجه آزمون

93/13131

1/111

1/13

رد H0

ناهمگونی عبارت از تفـاوت بـین نتـایج  Sتحقیقـات اسـت .ایـن نـاهمگونی یـا تفـاوت نتـایج
میتواند به علل مختلف ایجاد شود .برای تشـخیص دقیـقتـر نـاهمگونی از آزمـون  Qاسـتفاده
مــیشــود .ایــن آزمــون ماننــد کــای اســکوئر میــزان تفــاوت را در مجموعــهای از آزمــایشهــا
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اندازهگیری می کند و نشان داد که آیا میزان آن بیشتر از مقدار مـورد انتظـار اسـت یـا نـه .ایـن
آزمون دارای مشکالتی است از جمله اینکه زمانی کـه انـدازههـای اثـر نمونـه بـزرگ اسـت،
ممکن است ناهمگونی معنیدار نشان داده شود ،حتی اگر تفاوت بین اثـرات کوچـک باشـد و
در بسیاری از موارد این آزمون دارای قدرت کمتری است و احتمـال اشـتباه در رد  H0وجـود
دارد (کوهن .)9111 ،9در اینجا فرضیه صفر بیانگر عدم معنیداری اندازه اثرهای بهدستآمده
است و فرضیه مقابل بر وجود تفاوت معنیدار میان اندازه اثرهای بهدستآمده داللـت دارد .بـا
توجه به اینکه در سطح اطمینان  ،%13سطح معنیداری از میزان خطا ( )%3کوچـکتـر اسـت،
 H0رد و  H1پذیرفته میشود؛ یعنی میان اندازه اثـرهای بهدسـتآمـده تفـاوت معنـادار وجـود
دارد و این به معنای ناهمگون بودن اندازه اثرهای به دست آمده است .این نـاهمگونی یافتـههـا
نشان از وجود متغیری تعدیلکننده نیز دارد که نتایج بررسی روی متغیرهای به دسـت آمـده را
تحــت تــأثیر قــرار داده اســت .در چنــین شــرایطی فــرا تحلیــل گــران بایــد متغیــر یــا متغیرهــای
مداخلهگری را بررسی نمایند که ممکن است این ناهمگونی به علت تـأثیر احتمـالی آنهـا رخ
داده باشد .این کار بهوسیله طبقهبندی دادهها به حداقل دو گروه فرعی بـا توجـه بـه متغیرهـایی
که بهطور نظری برای این گروهبندی مناسب هستند صورت میگیرد (متغیرهایی مانند جنس یا
سطح تحصیالت) .سپس برای هرکدام از گروههای فرعی فـرا تحلیـلهـای جداگانـهای انجـام
میشود .در تحقیق حاضر با توجه به اینکه ویژگیهای نمونههـای آمـاری مطالعـات مـوردنظر
کامالً تفکیک شده و شفاف نبود ،امکان تقسیم مطالعات به زیرگـروههـا بـر اسـاس متغیرهـای
تعدیل گر وجود نداشت؛ بنابراین ،محققین در شناسایی متغیرهای تعدیلکننـده بـا محـدودیت
مواجه بودند.
بحث و نتیجهگیری
فرا تحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف که روی نمونههای متعددی
اجرا شدهاند ،دیدگاه جامعتری از اثر متغیرهای گوناگون به دست میدهد .در واقع ،با در کنار
1. Cohen
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هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روی نمونهای از یک جامعه ،افراد مختلف
بررسی میشوند .چنین یافتههایی در جوامعی ،همچون جامعه ما که گوناگونی بیشتری دارد.
مهمتر و حائز اهمیت بیشتری است؛ زیرا این گوناگونی ،تفاوتهای بیشتری را به همراه دارد،
بهناچار باید اطالعات متعددی را از نمونههای مختلف این جامعه ،در دست داشت تا با
یکپارچه کردن این اطالعات ،شباهتها را به دست آورد و با تفاوتهای به شیوه مناسبی
برخورد کرد.
در این فرا تحلیل سعی شد تا با یکپارچه کردن میزان اندازه اثر ،موانع بانکداری الکترونیک
در ایران بررسی گردد؛ اما تنها یک بررسی در این رابطه کافی نبوده و الزم است که این
پژوهش در سازمانهای داخلی و خارجی بهصورت مقایسهای و با استفاده از ابزارهایی بهغیراز
پرسشنامه و ترجیحاً بهصورت کیفی نیز صورت گیرد .تفاوت این پژوهش با پژوهشهای
دیگر در این است که جامعه آماری در اینگونه پژوهشها ،پژوهشهای قبلی است و واحد
پژوهش آن ،هریک از پژوهشهای اولیه و مستقل پیشین است .در این پژوهش به اطالعاتی
دست مییابیم که اطالعات اولیه موجود در پژوهشهای گذشته آن را نشان نمیدهد.
ابزارهای به کار گرفته شده در تمامی این پژوهشها پرسشنامه و حجم نمونه آماری متفاوت
بوده ،اما در فرا تحلیل از چکلیست فرا تحلیل استفاده شده و حجم نمونه آماری را نیز
پژوهشهای انجام گرفته در یک محدوده زمانی خاص تشکیل میدهد .در اکثر پژوهشهای
انجام گرفته روشهای تحلیل آماری ،روشهای همچون روش  r, z, tو بعواً مدل معادالت
ساختاری بوده اما در فرا تحلیل روش برآورد اندازه اثر که رایجترین آن  r, dاست ،استفاده
شده است .از جمله محدودیتهای انجام چنین فرا تحلیلهایی ،نبود بانک تحقیقاتی در کشور
به شکل منسجم ،وجود ضعف در روششناسی اکثر پژوهشها ،عدم دسترسی آسان به منابع و
پژوهشهایی است که در حیطهی مشخص انجام و منتشر شده است .در پژوهش حاضر تالش
شد با نگاهی متفاوت و نگرشی جامعتر موانع بانکداری الکترونیک در ایران مورد بررسی قرار
گیرد .نتایج فرا تحلیل نشان داد بر اساس بر اساس یافتههای اندازه اثر و متناسب با جدول
کوهن ( ،)9111موانع امنیتی با قرار گرفتن در طبقه اول ،تأثیرگذاری آنها بر استقرار
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بانکداری الکترونیک از قوت کافی برخوردار نیست و امکان عدمتأیید این متغیرها در
پژوهشهای مشابه زیاد است؛ و موانع سازمانی در طبقه متوسط و موانع مدیریتی ،فرهنگی،
قانونی ،فنی و اقتصادی باالی متوسط قرار میگیرند که مطابق با جدول کوهن از اهمیت
بیشتری برخوردار است که در این زمینه یافتههای پژوهشهای پیشین نیز این نتایج را تقویت
میکند .بهعنوانمثال ،دکتر حمید آماده ( )9111در بررسی موانع و راهکارهای توسعهی
بانکداری الکترونیک در بانکهای خصوصی کشور وجود موانع فرهنگی ،موانع قانونی ،موانع
مدیریتی ،موانع فنی و موانع فنّاورانه را بهعنوان مؤثرترین موانع مورد تأکید قرار داده است.
همچنین دکتر کامران فیوی و تورج صادقی ( )9114در بررسی عوامل و موانع ایجاد و توسعه
بانکداری الکترونیک در ایران موانع مدیریتی ،موانع فنی ،موانع قانونی و موانع اقتصادی را
مورد تأکید قرار داده است.
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