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 چکیده
هــام ملتلــ  مر زممنــه مونکــر  اککــدنرم نلکتروکمــا و مونپرــه  ــا کــوعی پرنکنــد ی           رشــد پــژوه   

مر نیـن مووـو     شـده  نکاـاپ هـام   هـام ررکمیـی کـه عصـاره پـژوه       نطالعات مر نین حـوزه  نکاـاپ پـژوه    

ــه شــموه ک ــاپ ــا     رن   ــژوه  حاوــر   ــی منرم  پ ــرنروم پژوهشــررنن ،ــرنر مهــد  نهممــت فرنونک منــد و علمــی ف

ــژوه   ــای  پ ــب کمــی کت ــام  هــدت ررکم ــرنن و    شــده نکاــاپه ــر  اککــدنرم نلکتروکمــا مر نی مر حــوزه مونک

ــا نســتفامه نز روا فــرن رحلمــ  و   ــرپ  ــه رن مــورم  ررســی  73رعــدنم  (CMA2پــامر فــرن رحلمــ    نفــرنر ک مقال

ــی  ــرنر م ــد   ، ــو مه ــدنم  مرمام ــام     71رع ــار معماره ــر نس ــه   ــیمرونمطالع ــورم     نا ــده و م ــاش ش نکتل

مهــد متغمّــر کشــان مــی 1 ررســی ،ــرنر  رفتــه نســت  کتماــه فــرن رحلمــ  مر زممنــه مونکــر  اککــدنرم نلکتروکمــا 

مونکــر ،ــاکوکی  ــا نکــدنزه ن ــر  و 535/1 ــا نکــدنزه ن ــر   مونکــر فرهنرــی 157/1مونکــر مــدیریتی  ــا نکــدنزه ن ــر کــه 

منرنم  مشــترین ن ــر   575/1و مونکــر ن،تصــامم  ــا نکــدنزه ن ــر      555/1و مونکــر فنــی  ــا نکــدنزه ن ــر      513/1

  ازمنرکد ی مر نستقرنر و روسعه  اککدنرم نلکتروکما  ومه نست 
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 مقدمه
 که یطور بهامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده، آوری اطالعات، تمبا گسترش فن 

ی گسترش فناوری طورکل بهدنیای کنونی در جریان یک دگردیسی کامل قرار گرفته است. 

آورده  به وجودهای جدیدی های مختلف زندگی بشر مفاهیم و پدیدهاطالعات در عرصه

یک، بانکداری الکترونیک، خدمات توان به تجارت الکترونکه از جمله این مفاهیم می است

نموده است الکترونیک، دولت الکترونیک، بیمه الکترونیک و آموزش الکترونیک اشاره 

 استی تجارت الکترونیک از دستاوردها(. پدیده بانکداری الکترونیک یکی 9: 1119، 9میرنا)

به انجام عملیات با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت 

منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش اساسی در تجارت الکترونیک  وانتقال نقلبانکی جهت 

ی، بانکداری الکترونیک به معنای ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله طورکل بهکند. ایفا می

طالقانی و ) استای ی رایانهدسترس قابلمنابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و  وانتقال نقل

 (.4: 9111عینی، 

 ؛ کههای گوناگونی داردنیاز به زیرساخت هر کشورسازی بانکداری الکترونیک در پیاده

در هنگام ایجاد  ها آنهای ها به همراه شناخت تأثیرات و چالششناخت این زیرساخت

بود د ها در دستیابی به موفقیت خواهبانکداری الکترونیک، راهنمای مناسبی برای بانک

 (.991: 9114فیوی و صادقی، )

سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در پیشرفت تجارت الکترونیک اهمیت و ضرورت پیاده

با رشد  کشور در این زمینه انجام گیرد که در ریاخی ها سالباعث شده تحقیقات زیادی در 

کندگی اطالعات در های مختلف در زمینه بانکداری الکترونیک و مواجهه با نوعی پرا پژوهش

در این موضو  را به  شده انجامهای  های ترکیبی که عصاره پژوهش این حوزه، انجام پژوهش

نتایج بسیاری مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. کالً  شیوه نظام

و  رزنتالاست )کننده از تحقیقات در یک موضو  خاص، متفاوت و گاه متواد و گمراه

های تخصصی ویژه و  های علمی در زمینه امروزه حجم بسیار زیاد نوشته(. 1119، 1دیمتئو
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، کاربرد آن را برای پژوهشگران دشوار ساخته است. به این دلیل تا به ها آنروز شدن مستمر  به

های محققان قبلی صورت گرفته است.  بندی و مرور یافته های مختلفی برای جمع امروز تالش

های سنتی، ترکیب  شده برای فائق آمدن به مشکالت روش های علمی ارائه  روش یکی از

بندی و  تحقیقات یعنی فرا تحلیل است. فرا تحلیل روشی آماری برای استخراج و جمع

های علمی است که به شکل  رویکردها و روش نیروزتر بهو  نیتر مهممند  بازنگری نظام

ها، شواهد و نتایج ص، ادغام، ترکیب و تفسیر دادههای سنتی امکان تلخی متمایزی از روش

های مفهومی را در بسیاری  ها و مدل های کمّی و کیفی و حتی بسط و گسترش نظریه پژوهش

 (.19 :9111، زاده یکنند )قربان های مطالعاتی فراهم می از حوزه

ی موانع شود. مطالعات بسیار، واگرایی زیادی در نظریات علمی دیده میگرید عبارت به

های موجود در نتایج این اند که تفاوتبانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار داده

مطالعات، به استفاده از رویکرد جدیدی مورد تحلیل قرار گرفته است تا این پدیده را توجیه و 

ضو  تر به مو، نگرشی جامعشده انجامتبیین نماید. رویکرد فرا تحلیل با ترکیب نتایج مطالعات 

نماید. متأسفانه تحقیقاتی که تاکنون در دارد و عوامل تفاوت در نتایج را شناسایی و توجیه می

جامعه خاص )این زمینه انجام شده است با نگرشی محدود به موضو ، صرفاً در شرایطی 

اند. رویکرد فرا تحلیل در ( این موضو  را بررسی نموده...آماری، زمان و معیارهای خاص و 

تر به موضو ، عوامل تفاوت در نتایج مطالعات پژوهش با نگاهی متفاوت و نگرشی جامعاین 

 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  

 .شده استالملل ای در جهان وارد ادبیات بانکداری بینهای فراگیر رایانهتوسعه شبکه

های گوناگون علمی، های اطالعاتی و ارتباطی، آثار بسیار مثبتی را در زمینهفناوری گسترش

اند برجا گذاشته است ها بهره مناسب بردهی و اقتصادی در جوامعی که از این فناوریاجتماع
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. در این شده استسنتی به موضو  تجارت و بازار  این آثار موجب تغییرات بنیادین در نگرش

میان کاربرد روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و نیز گسترش ارتباطات الکترونیکی بین 

های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت توانسته است بستری مناسب و مساعد افراد و گروه

عنوان رکنی مهم در ها به. بانکبرای برقراری مبادالت تجاری و اقتصادی فراهم کند

 سرمنشأبایستی همگان با تحوالت جهانی، خود نیز های مالی، میساختارهای اقتصادی و نظام

-ابزاری مؤثر در سازمان عنوان بهتری باشند. با این دیدگاه که فناوری اطالعات تحوالت تازه

ای عمل کنند گونهن ابزارها باید بهگیری از ایگیرد و با بهرههای مالی، مورد استفاده قرار می

 رندینگکه عالوه بر ایجاد رضایت در مشتریان خود، از جریان فناوری روز دنیا نیز فاصله 

 (.471: 9111نوری، )

بیانگر گستردگی  سو کو تعابیر مختلف و متنو  از بانکداری الکترونیکی، از ی فیتعاروجود  

یای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سویی تواند از زواو اهمیت موضو  است که می

ها و نظرات ها، تئوریتواند زمینه ارائه مدلی پویایی موضو  است که میدهندهدیگر، نشان

 پردازیم.متفاوتی را فراهم آورد. در ادامه به چند مورد از تعاریف مختلف بانکداری می

ها و مؤسسات مالی را قادر تریان بانکهایی است که مشبانکداری الکترونیک مشتمل بر سیستم 

های خود دسترسی یابند و معامله انجام دهد و از خدمات سازد تا از طریق اینترنت به حسابمی

 (.9113شکوه، آبادی، دوستی و رضویبهمنگردند )بانکداری الکترونیکی برخوردار 

صه محصوالت و خدمات بانکداری الکترونیک، همانا استفاده از وسایل الکترونیکی در عر 

از  عبارت استی از تأمین بودجه الکترونیکی است و ا رمجموعهیزبانکی است که خود 

-، دستگاهمیس یبهای ارتباطی ی ابزار و وسایل الکترونیکی، از جمله اینترنت، شبکهریکارگ به

و  های خودپرداز، تلفن و تلفن همراه، در ارائه خدمات و محصوالت بانکی. این محصوالت

کیاکجوری، باشند )های مالی در سیستم پولی و مالی کشور میخدمات بخشی از تأمین

9117.) 

توان گفت بانکداری الکترونیکی عبارت است از: فراهم آوردن امکاناتی برای ی میطورکل به 

ها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آن
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افزاری و ی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سختبانک نیبای و ندهای بین شعبههمچنین فرآی

ها بتوانند بدون نیاز به حوور فیزیکی در بانک، در ی به مشتریان که با استفاده از آنافزار نرم

ی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه ارتباطهای از طریق کانال روز شبانههر ساعت از 

-های پیشرفته نرمفناوری استفاده ازبانکداری الکترونیک  گرید عبارت بهنجام دهند. خود را ا

 صورت بهافزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطالعات مالی افزاری و سخت

 (.1191، 9الیشامنسون) ستینالکترونیکی است و نیاز به حوور فیزیکی مشتری در شعبه 

های یک بانک از طریق سازی بهینه کلیه فعالیتیکی به معنای یکپارچهبانکداری الکترون 

ی فناوری نوین اطالعات مبتنی بر فرایندهای بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی ریکارگ به

کند. بانکداری الکترونیک هاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم میبانک

امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حوور فیزیکی در  آورندهفراهم  عنوان بهتوان را می

کرد های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف بانک و با استفاده از واسطه

 (.9111حیدرپور، )

 امکاناتی برای مشتریان فراهم آورنده عنوان بهتوان به زبان ساده بانکداری الکترونیک را می 

های ایمن بتوانند به خدمات نیاز به حوور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطهکه بدون 

 وانتقال نقلتوان گفت که بانکی دسترسی یابند، تعریف نمود. با توجه به این تعریف می

 (.1: 9111کهنسال و همکاران، ) ردیگهای الکترونیک صورت میعملیات مالی در محیط

 

 الکترونیک های تکامل بانکداریدوره

های تحویل الکترونیکی خدمات و استفاده از کانال عنوان بهتواند بانکداری الکترونیکی می 

های ی پیشرفته شبکهفنّاورتولیدات بانکداری تعریف شود و در واقع، به تعبیری استفاده از 

بدون الکترونیکی در سیستم بانکداری است که مشتری  صورت بهمخابرات برای انتقال منابع 

تواند به خدمات بانکی دسترسی داشته باشد. این خدمات نیاز به حوور فیزیکی در بانک، می

(. 13: 9113دعایی و کمالی، برخوردارند )ای سریع هستند و از قابلیت دسترسی لحظه
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از تکامل برای  هر دورهتوان تقسیم نمود. تحوالت در نظام بانکداری را به چهار دوره می

را در محیط رقابتی به  شده تلفکه اوقات  کرده استبانکی، این امکان را فراهم  مدیران نظام

حداقل برسانند و در گستره باالتری به ارائه خدمت بپردازند و سرعت، دقت و تنو  خدمات 

 را افزایش دهند.

رواج  9131ی پشت باجه در دهه خودکارسازی پشت باجه؛ فناوری خودکارسازدوره اول: 

 (.91: 9111آماده و جعفرپور، بوده است )ه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکی داشت و نقط

و زمانی آغاز شد که  9171دوره دوم: خودکارسازی جلوی باجه؛ این دوره از اواخر دهه 

های جاری دسترسی داشته و امکان انتقال پیوسته پیوسته به حساب صورت بهکارمند شعبه 

وزارت بازرگانی، ) دیگردی خطون مخابراتی مسیر و ممکن ریکارگ بهاطالعات از طریق 

9114 :74.) 

آغاز شد  9111؛ در این دوره که از اواسط دهه ها حسابدوره سوم: متصل کردن مشتریان به 

(، کارت ATMخودپرداز )هایشان از طریق تلفن، دستگاه امکان دسترسی مشتریان به حساب

 (.91: 9111سهرابی و همکاران، ) دیگردخصی فراهم هوشمند، کارت مغناطیسی و کامپیوتر ش

ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی؛ در این سازی سیستمدوره چهارم: یکپارچه

توانند الکترونیکی دنبال و هم بانک و هم مشتریان می طور بهدوره انجام تمام عملیات بانکی 

 (.41: 9111ریاحی، کنند )کسب  را ازشانیموردندقیق و منظم اطالعات  طور به

 

 مزایای بانکداری الکترونیک

ویژه در رشد و توسعه خدمات، چنان متنو  و چشمگیر است مزایای بانکداری الکترونیک، به 

رشیدی و است )پوشی از آن تقریباً ناممکن های آن و چشمکه استفاده نکردن از فرصت

برای را )هایشان ها اجازه توسعه فعالیتبانک (. بانکداری الکترونیک به9113زادگان باوی، 

دهد و سبب ایجاد موقعیت رقابتی قوی جهت ارائه خدمات ایجاد و ارائه خدمات جدید( می

شود. توسعه مستمر بانکداری الکترونیک باعث بهبود کارایی بانکداری و سیستم بانکی می

-المللی میهای ملی و بینتبانهای مربون به اردارد و سبب کاهش هزینه یدر پپرداخت را 
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وری و بهبود اقتصادی است. بانکداری الکترونیک که نتیجه آن دست یافتن به بهره شود

های متفاوتی برای ارائه های پردازش اطالعات، از کانالهای سنتی و سیستمبرخالف پرداخت

مستقیم و سریع بخشد. آثار کند و کارایی و قدرت رقابت را بهبود میخدمات استفاده می

بانکداری الکترونیک بر روابط مشتری با بانک، سبب افزایش سرعت و کارایی و کاهش 

شود و تأثیر بلندمدت آن، ایجاد اعتماد، تعهد و رضایتمندی در های بانکداری میهزینه

 ها نیز بر استفادهمشتری است. رضایت، هم بر اعتماد و هم بر تعهد، تأثیرگذار است. هر دو این

 گذارند.از بانکداری الکترونیک تأثیر می

از بانکداری سنتی است و این امکان را برای مشتریان  تر دسترس قابلبانکداری الکترونیک،  

مالی نیز از  مؤسسات تر و کاراتر دریافت کنند.تا خدمات مورد نیاز را سریع کندفراهم می

های عملیاتی و بازاریابی جویی در هزینهطریق استفاده از بانکداری الکترونیک قادر به صرفه

 دو جنبهتوان از طورکلی مزایای بانکداری الکترونیک را می(. به17: 9111عبدالباقی، هستند )

جویی در توان به صرفهقرار داد. از دید مشتریان می موردتوجهمشتریان و مؤسسات مالی 

برای انجام عملیات بانکی نام برد.  جویی در زمان و دسترسی به مجاری متعددها، صرفههزینه

ها در ارائه شهرت بانک شیو افزاهایی چون ایجاد توان به ویژگیاز دید مؤسسات مالی می

ی مشتریان جستجوها، ایجاد فرصت برای رغم تغییرات مکانی بانکنوآوری، حفظ مشتریان به

رین هزینه و برقراری تجدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت با کم

ترین مزایای مهم «9دیتا مانیتور»تحقیقات مؤسسه  بر اساسشرایط رقابت کامل را نام برد. 

ی توزیع جدید، ارائه خدمات ها بر کانالاز: تمرکز  اند عبارتبانکداری الکترونیک 

انکداری گمان مزایای ببه مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. بی شده اصالح

ی است. رقابت بررس قابلمدت و بلندمدت نیز مدت، میانهای کوتاهالکترونیک از دیدگاه

کمتر مدت )یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه

از:  اند عبارتماه( مزایای بانکداری الکترونیک  91کمتر از مدت ) انیم( هستند در سال کاز ی

های مختلف، مدیریت اطالعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت سازی کانالپارچهیک

 

1. DM: Data Monitor 
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پردازش  ها، هزینههای مطلوب و کاهش هزینههای مناسب با ویژگیی کانالسو بهمشتریان 

سیدجوادین و سقطچی، درآمد )معامالت، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد 

9113.) 

 

 ینمروری بر تحقیقات پیش

جامعه  رو نیازادر این تحقیق، تمرکز روی تحقیقات انجام شده درباره موضوعی خاص است. 

باشند. های انجام شده در زمینه موانع بانکداری الکترونیک در ایران میمورد بررسی پژوهش

در مجالت و نشریات معتبر داخلی چون  منتشرشدهتر شامل مقاالت  دقیق طور بهاین جامعه 

(prozhe.com, noormags.com, civilica.com, sid.ir, irandoc.ir, 

magiran.ir )زیر ارائه شده است. 9جدول در قالب  ها آنکه اطالعات مختصری از  است 
 مورد بررسی یها اطالعات کلی پژوهش .1جدول 

 ردیف پژوهشگران عنوان پژوهش

ی ها و تنگناهای توسعهساز، چالشبررسی عوامل زمینه

 الکترونیک بانکداری

 1 و همکاران زاده یدیحم

بندی موانع پذیرش و توسعه بانکداری شناسایی و رتبه

 الکترونیکی

 7 نیاصنایعی و صالح

های بانکداری الکترونیک و تأثیر آن بر شناسایی چالش

 عملکرد سازمانی

 3 علیرضایی و حامدی

های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه بندی چالشرتبه

ن و مدیران نظام بانکی با استفاده از فرایند تحلیل مشتریا

 سلسله مراتبی فازی

 4 خورشید و قانع

های بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکالت و چالش

 روپیش

 5 نوری

بانکداری الکترونیک، بسترهای مناسب و موانع و 

 روراهکارهای پیش

 6 کهنسال و همکاران

سازی بانکداری الکترونیک در دهبررسی موانع و منابع پیا

 ایران

 2 آتشک و ماهزاده
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بر ساختارهای  آن ریتأثبانکداری الکترونیکی: مزایا و موانع و 

 ها بانکعملیاتی 

 3 هنرمند

 1 نفرشلمزاری و همکاران بانکداری الکترونیک در ایران و موانع توسعه آن

 11 وری و نوبتیکیاکج های آن در ایرانبانکداری الکترونیکی و چالش

روی بانکداری الکترونیکی موانع و مشکالت اقتصادی پیش 

 در استان گیالن با استفاده از تحلیل چند پاسخی

 11 نور حسینی نیاکی

ی بانکداری الکترونیکی بررسی موانع و راهکارهای توسعه

 های خصوصی کشوردر بانک

 17 آماده و جعفرپور

 13 ه و همکارانزاد یهاد توسعه بانکداری الکترونیک هایبندی موانع و چالشاولویت

بررسی و شناسایی موانع پذیرش بانکداری الکترونیک در 

 بین مشتریان

 14 سهرابی و همکاران

بندی موانع پذیرش و توسعه بانکداری شناسایی و رتبه

 الکترونیکی

 15 نیاصنایعی و صالح  

نکداری الکترونیکی ی باریکارگ بهبندی موانع شناسایی و رتبه

 AHPدر شعب بانک ملت تبریز به روش 

 16 خدیوی جوانقل و همکاران

ی بانکداری الکترونیک؛ بررسی موانع و راهکارهای توسعه

 آن در کشور

 12 جعفرپور و آماده

کشور بانکداری الکترونیک و نقش آن در توسعه نظام بانکی 

 موانع و عوامل مؤثر()

 13 صادقی

و بهبود بانکداری  اجرادر مسیر  ها چالشو  بررسی موانع

 الکترونیک در بانک پارسیان

 11 طالقانی و عینی

در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک  مؤثرعوامل و موانع 

 در ایران

 71 فیوی و صادقی

بررسی موانع و مشکالت استقرار بانکداری الکترونیک در 

 بانک کشاورزی

 71 دوستایران

 روش تحقیق
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های مستقل و جداگانه، برای رسیدن به نتایج کلی درباره  فرایند ترکیب آماری نتایج پژوهش

(. ایگر و 73: 9171شود )هومن، دهد، فراتحلیل نامیده می پیشینه پژوهشی نشان می آنچه

نامند و در واقع روش کمی ها میفرا تحلیل را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل تحلیل همکاران

برای ارزیابی اثربخشی  ها آنهای نتایج تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافتهبرای تلفیق 

این روش رویکردی واضح، بدون ابهام و  (.1119، 9ایگر و همکاراناست )عمل آزمایشی 

، 1ارتگا) دینماکند پیامدهای سازگار با اهداف تحقیق را ایجاد مند دارد و سعی مینظام

به کار برد و از آن  9177تحلیل را برای اولین بار در سال  واژه فرا 1(. جین گالس1199

و  9114شناسی یاد کرد البته سابقه علمی چنین کاری به سال عنوان یک فلسفه پژوهشی و روش به

 (.71: 9117گردد )هومن،فعالیت علمی کارل پیرسون در حوزه اطالعات پزشکی بر می

واحد تجربی در یک مطالعه جامع محسوب  نوانع بههای مطالعات پیشین زعم گالس، داده به

های این مطالعه قابل استفاده است. در تعریف دیگر، عنوان داده با رابطه به 4شود و اندازه اثر می

مند برای دستیابی به مند/ روشفرا تحلیل رویکرد کمّی/ عددی است که برای ترکیب نظام

(. این روش 1191، 3لیشود )انجام میبدنه تحقیق و کشف دانش جدید  بندی درباره جمع

های جدید ی برای پژوهشزیر برنامهها، کشف خأل علمی و تواند به اثربخشی یافتهکمّی می

ترین مفاهیم  در حال حاضر یکی از اساسی منجر شود. موردنظردر زمینه موضو  کاربردی 

اگیر آماری، اندازه اثر اندازه اثر است. در یک تعریف فر مفهومموجود در ادبیات فرا تحلیل 

 (.917: 9111داری به حجم مطالعه )قاضی طباطبایی، ودادهیر، عبارت است از نسبت آزمون معنی

میالدی توسط کوهن معرفی و بر اهمیت استفاده از آن تأکید  9177این مفهوم در سال 

رگاه گردید. او در کتاب خود نوشت فرضیه صفر در واقع تعیین اندازه اثر صفر است و ه

بنابراین، اندازه اثر ؛ فرضیه صفر رد شود یعنی مقدار اندازه اثر در جامعه غیرصفر است

تر باشد،  دهنده میزان یا درجه حوور پدیده در جامعه است و هر چه اندازه اثر بزرگ نشان
 

1. Egger, Smith & Altman 

2. Ortega 

3. Glass 

4. Effect size. 

5. Lee 
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چنین کوهن تمرکز صرف  ( هم9117، 9تامپسون و اسنیدراست )درجه حوور پدیده هم بیشتر 

کرد به  دیتأکدانست و  کننده گمراهرا در تحقیقات  Pداری  مقادیر سطوح معنیبر محاسبه 

داری در علوم رفتاری با درصد باالیی از خطای نو  دوم همراه است،  که آزمون معنی دلیل آن

باید جهت کاهش خطاهایی از این نو  و ارتقای توان آزمون، عالوه بر راهبردهایی که روش 

گیری  دهد، به برآورد اندازه اثر و استفاده از آن در تصمیم ان قرار میتحقیق در اختیار محقق

(. در این خصوص روزنتال نیز 9111، 1کوهنشود )در مورد قبول یا رد فرضیه صفر پرداخته 

معتقد است که در علوم رفتاری اگر اندازه اثر محاسبه نشود احتمال بروز خطای نو  دوم از 

داری و اندازه اثر  سطح معنی اگرچه(. 9114، 1رزنتال و کوپر)شود  خطای نو  اول بیشتر می

ای را در  اطالعات جداگانه هرکدامشوند، اما  در مورد رد یا قبول فرضیه صفر استفاده می

 به علتای خاص  شود که آیا نتیجه داری مشخص می گذارند. از طریق آزمون معنی اختیار می

توان دریافت که متغیر مستقل تا  اسبه اندازه اثر میشانس رخ داده است یا خیر و از طریق مح

گیری در مورد رد یا قبول  بنابراین، برای تصمیم؛ چه اندازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته است

داری به مقدار اندازه  فرضیه صفر در تحقیقات رفتاری الزم است همراه با نتیجه آزمون معنی

داری، هر چه  ن از لحاظ حجم نمونه و سطح معنیاثر نیز توجه شود؛ زیرا در شرایط یکسا

 ابدی گیری افزایش می شود و اعتبار تصمیم تر باشد، توان آزمون هم بیشتر می اندازه اثر بزرگ

گران با داشتن مقادیر میانگین، واریانس و انحراف معیار  (. فرا تحلیل913: 9119بهفر، )

هستند « d»و « r»ها در این زمینه  ترین آماره ا رایجها، قادر به محاسبه اندازه اثر هستند، ام گروه

برند.  را برای مطالعات همبستگی به کار می« r»های گروهی و  را برای تفاوت« d» معموالًکه 

توان  استفاده شده باشد، می« F»و « 𝜒 » ،«t» ،«Z» یها ای از آزمون ، اگر در مطالعهرو نیازا

 (.9113، 4ولفکرد )های زیر محاسبه  را بر اساس فرمول ها آناندازه اثر 

d = 
   

√  
            d = 

 √ 

  
            d = 

  

√      
 

 

1. Thompson & Snyder 

2. Cohen 

3. Rosenthal & Cooper 

4. Wolf 
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r = √
  

 
           r = √

  

      
               r = √

 

    
 

فیشر کـه کـاربرد کمتـری    « z»و « g»ز شاخص های یاد شده در باال، محققین ا عالوه بر آماره   

کنند. پس از محاسبه اندازه اثر معموالً محقق دچار  دارند نیز برای ترکیب اندازه اثر استفاده می

شود که آیا این مقدار اندازه اثر برای قبول یا رد فرضیه صفر مناسـب اسـت    ی میدودلتردید و 

ی تفسیر و قواوت در مورد مقدار اندازه اثـر، چـه از   زعم اندیشمندان، بهترین معیار برا یا نه؟ به

محاسبه شده باشـد، بایـد از مـرور پیشـینه تحقیـق بـه        dو چه از طریق شاخص  rطریق شاخص 

یعنی باید مقادیر اندازه اثر تحقیقاتی را که طی چنـدین سـال انجـام شـده اسـت محاسـبه       ؛ دست آید 

هـای اثـر کـه در آینـده در آن      برای مقایسه سایر انـدازه  معیار مناسب عنوان بهرا  ها آنکرد و میانگین 

شود انتخاب نمود. البته کـوهن معیارهـایی را بـرای اسـتفاده سـریع پیشـنهاد        حوزه تحقیقاتی انجام می

 (.911: 9111قاضی طباطبایی، ودادهیر،است )آمده  1کند که در جدول  می
 حدود باال و پایین اندازه اثر .7جدول 

 حد پایین اندازه اثر ازه اثرحد باالی اند 

 9/1 1/1 کوچک

 1/1 3/1 متوسط

 3/1 1/1 بزرگ

 

کارگیری روش فرا تحلیل و با توجه بـه   به لیبه دلمقاله حاضر از نظر هدف کاربردی است و    

گیـرد. جامعـه مـورد بررسـی ایـن پـژوهش،        های کمی قرار می ها در زمره پژوهش ماهیت داده

هـایی مـورد    در این فرا تحلیـل نتـایج پـژوهش    .استهای علمی معتبر  اهمقاالت موجود در پایگ

شناختی شرایط الزم را احراز کرده باشـد. معیارهـای    مطالعه قرار گرفته است که از لحاظ روش

، مقالـه(  19باشـد ) تحقیق در ایران انجـام گرفتـه    -9گنجی این پژوهش عبارت بودند از:  درون

پـژوهش   -1رفته باشـد و   به کارانکداری الکترونیک  در ایران در پژوهش مربوطه، موانع ب -1

بنابراین، با ؛ باید اطالعات الزم برای استخراج عملی اندازه اثر )قوت رابطه( را ارائه کرده باشد

.  اسـت  پـژوهش  91 ،های انتخاب شده برای انجام فرا تحلیل توجه به این معیارها تعداد پژوهش
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ی مورد نیاز برای فرا تحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شد. ایـن  ها منظور گردآوری داده به

. اطالعـات ایـن فـرم بـرای     اسـت فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انوا  دیگر تحقیقـات  

اسـت.   شـده   لیـ وتحل هیـ تجز( CMA2جامع فرا تحلیـل )  افزار نرمانجام محاسبات با استفاده از 

هـای   کـه آزمـون   بیـ ترت نیـ ا بـه سبه اندازه اثر انجـام گردیـد.   این کار با استفاده از تکنیک محا

به اندازه اثر مورد تحلیـل قـرار گرفتنـد. در     شدن لیتبدآماری استفاده شده در فرضیات پس از 

نمـودار قیفـی، بـرای تعیـین تعـداد      چنین برای سنجش سوگیری انتشار از روش  این پژوهش هم

ایمـن از خطـا و بـرای وجـود متغیرهـای       Nی و هـای دوال و توئیـد   شده از روش تحقیقات گم

هـای پـژوهش بـه نتـایج      ی استفاده شده است که در بخش یافتهناهمگونکننده از آزمون  تعدیل

 اشاره خواهد شد. ها آنمهم هر یک از 

 

 های تحقیقیافته

 مقاله 91جامعه آماری بررسی شده که با توجه به موضو   عنوان بهمقاله  19در این تحقیق در 

معیارهای درون گنجی برای بررسی  بر اساسمقاله  91نمونه بررسی شده که تنها   عنوان به

تحقیق از آزمون  3تحقیق از آزمون تی استیودنت و  4تعداد  نیاز اکه انتخاب شده است 

بررسی موانع بانکداری  منظور بهمقاله حاضر  استفاده کرده است. Zاز آزمون  مورد 9همبستگی و 

گردید و اندازه اثر آن محاسبه شد. نتایج  افزار نرمک در ایران آماره مرتبط با هر مقاله وارد الکترونی

 ارائه شده است. 1های مورد بررسی در جدول  اندازه اثرهای محاسبه شده پژوهش
 توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها .3جدول 

 درصد فراواني فراواني دامنه تغيير شدت تأثير

 73/54 5 )کم( 9/0أثير زیر شدت ت

 73/54 5 )متوسط( 1/0تا  9/0بين 

 47/25 1 و باالتر )زیاد( 1/0

 500 2 جمع

و در طبقه  1/1کمتر از  درصد 11/94مورد معادل  9موانع  7از میان  1جدول  بر اساس      

د معادل مور 3باالخره و در طبقه متوسط و  3/1و  1/1بین  درصد 11/94کم، یک مورد معادل 
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( اندازه اثر 1جدول کوهن ) بر اساس. اند گرفتهقرار  3/1در طبقه باالتر از  درصد 41/79

( کوچک بوده و فرضیه مورد مطالعه از قوت کافی 1/1تا  9/1بین )در بازه اول  آمده دست به

وسط ( باشد، اندازه اثر مت3/1تا  1/1بین )در بازه دوم  rبرخوردار نیست. همچنین وقتی مقدار 

. بر طبق این شود یمدر بازه سوم باشد، شدت تأثیر زیاد ارزیابی  rمقدار  که یهنگام تیدرنهاو 

و این بدان  اند گرفتهی دو مورد از اندازه اثرها در پژوهش حاضر در طبقه کم قرار بند طبقه

ی گذارریتأثنبوده و  برخوردارمتغیرها از قوت کافی  چهارم ککمتر از ی باًیتقرمعنی است که 

 ،اند بوده 1/1یا بیشتر از  1/1معادل یک مورد از اندازه اثرها  نیچن همضعیف خواهد بود.  ها آن

بررسی بوده یعنی از شدت تأثیر باالیی برخوردارند.   3/1پنج مورد از اندازه اثرها بیش از  و

نع موا که دهد یمنشان  کیالکترون یبانکدارهای صورت گرفته در زمینه موانع پژوهش

اثر  موانع قانونی با اندازه و 311/1، موانع فرهنگی با اندازه اثر 739/1مدیریتی با اندازه اثر 

 دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار و توسعه بانکداری الکترونیک بوده است. 371/1

 

 
 

 ست. منظوریکی از موضوعات مورد توجه در هر فرا تحلیل، ارزیابی سوگیری انتشار ا         

 مورد در شده انجام مطالعات تمام شامل فرا تحلیل یک که است این انتشار سوگیری از

 باشد نشده منتشر مختلف دالیل به مطالعات از برخی است ممکن نیست؛ بررسی مورد موضو 

 دارد، وجود انتشار سوگیری که زمانی. باشد شده منتشر نشده سازی نمایه مجالت در حداقل یا

 و تورش دارای آن از حاصل نهایی برآوردهای و گرفته قرار تأثیر تحت فرا تحلیل نهایی نتایج

0/458 

0/579 

0/751 

0/544 
0/598 

0/518 

0/297 

 اندازه اثر
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 و شناسایی فرا تحلیل یک اولیه های گام در انتشار سوگیری است الزم پس. بود خواهد خطا

 و ترین (. معمول1111، 9مکاسکیل و همکاران) ابدافزایش ی اعتبار نتایج تا شود تصحیح

 نام به یدوبعد پراکندگی نمودار یک از استفاده انتشار، تورش ساییشنا روش ترین ساده

 نمونه اندازه مقابل در مطالعه هر از شده برآورد مداخله اثر آن در که است فانل یا قیفی نمودار

 این است که نمودار انتظار باشد، نداشته وجود انتشار تورش اگر. شود می رسم مطالعه آن

 ابدی کاهش نمونه اندازه افزایش با مداخله اثر اندازه حول کندگیپرا مقدار و باشد متقارن

 (. 1111، 1پیلی و همکاران)

از لحاظ تفسیری در نمودارهای فانل یا قیفی شکل، مطالعاتی که خطـای اسـتاندارد پـایین            

 امـا هـر چـه مطالعـات بـه     ؛ شوند، دارای سوگیری انتشار نیستند دارند و در باالی قیف جمع می

رود و سـوگیری انتشارشـان    بـاال مـی   ها آنشوند، خطای استاندارد  سمت پایین قیف کشیده می

ی انتخـاب و حـذف مطالعـات، مقـداری     هـا  مـالک ی بـه دلیـل   لـ یفـرا تحل یابد. هـر   افزایش می

با توجه بـه   نی؛ بنابراسوگیری دارد که در این مقاله که توسط نمودار قیفی نشان داده شده است

شـده  مطالعات در باالی نمودار جمع  ازآنجاکهمودار فانل یا قیفی پژوهش حاضر ن 1 و 9شکل 

 که بر عدم وجود سوگیری انتشار داللت دارد. است

 

1. Macaskill et al. 

2. Little et al. 
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  فیشر( z بر اساس)خطای استاندارد  رانیدر انمودار فانل )قیفی( تحقیقات موانع بانکداری الکترونیک  .1شکل 

 

ا برای ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار در دوال و توئیدی روش اصالح و برازش ر   

کند که در آن  های کوچک ایجاد کردند. این روش از یک فرایند تکراری استفاده می نمونه

های  حذف زوائد از توزیع(، سپس ارزششوند ) مشاهدات نامنطبق از نمودار قیفی حذف می

برآورد اندازه اثر و  ردنپر کشوند؛ یعنی عمل  یافته به مطالعات مفقود اضافه میاختصاص

اند. پیدایش مطالعات مفقود زیاد در یک  خطای استاندارد مطالعاتی که احتماالً از دست رفته

لیتل و دارد )سمت از خط میانگین اثر به سوگیری انتشار یا تورش نمونه کوچک داللت 

نمودار  نهیزم پسایده کلیدی که در  بر اساس، این روش گرید عبارت به(. 1111، 9همکاران

شود؛ یعنی این ایده که در صورت نبود سوگیری، نمودار حول قیفی قرار دارد، انجام می

شده را در کند. رویه چینش و تکمیل مطالعات گمخالصه اندازه اثر، حالت متقارن پیدا  می

 دینماکند و سپس خالصه اندازه را محاسبه میها وارد میرا به تحلیل ها آنگیرد، نظر می

 

1. Little et al. 
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  دهد. نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی را نشان می 4جدول (. 917: 9111زاده، قربانی)

                                
 اصالح و برازش دوال و توئیدی .4جدول 

 Qمقدار  اثر تصادفي اثر ثابت 

تخمين 

 ای نقطه

حد 

 پایين

تخمين  حد باال

 ای نقطه

حد 

 پایين

تعداد  حد باال

مطالعات 

 0مورد نياز: 

ارزش 

 مشاهدات

14537/0 42232/0 13700/0 14213/0 43077/0 24103/0 07235/71 

-ارزش

 شدهتعدیل

14537/0 42232/0 13700/0 14213/0 43077/0 24103/0 07235/71 

 

دیگـری    منظور کامل شدن نیـاز بـه پـژوهش    ، این مطالعه و فرا تحلیل به4های جدول  طبق داده

ارزش تعدیل )اصـالح(   با 34911/1 شده مشاهدهشود، ارزش  طور که مالحظه می و همانندارد 

ارزش تعدیل )اصالح( شده با  34331/1 شده مشاهدهمدل اثر ثابت و ارزش در  34911/1شده 

 . استدر مدل اثرات تصادفی، برابر  34331/1

انگین صـفر( را محاسـبه   )بـا اثـر میـ    شـده  گمایمن از خطای روزنتال تعداد تحقیقات  Nآزمون 

 دیـ آ بـه دسـت  داری آماری اثر کلی  ها اضافه شود تا عدم معنی کند که الزم است به تحلیل می

ایمن از خطا این است کـه تعـداد مطالعـات بـا نتـایج       Nایده اصلی   .(949:9111قربانی زاده، )

داری از پـیش   صفر را تعیین کنیم که باید برای کاهش احتمال خطای نو  اول بـه سـطح معنـی   

انـدکی بـرای    دار یمعنـ  ریـ غطور واضـح اگـر تعـداد مطالعـات      وجود داشته باشند. به شده نییتع

احتماالً فاقـد اطمینـان    آمده دست بهداری مورد نیاز باشد، نتایج  کاهش یک نتیجه به سطح معنی

ن ایمـن از خطـا را در ایـن پـژوهش نشـا      Nنتایج آزمون  3جدول (. 33: 1113، 9وگاساست )

 دهد. می

 
 

1. Vegas 
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 ( کالسیکخطر یبایمن از خطا )تعداد ناکامل  Nمحاسبات  .5جدول 

 13131/93 شده مشاهدهبرای مطالعات  Zمقدار 

 111/1 شده مشاهدهبرای مطالعات  Pمقدار 

 13/1 آلفا

 1 باقیمانده )دنباله(

Z 13113/9 برای آلفا 

 7 شده مشاهدهتعداد مطالعات 

 431 رساند. را به آلفا می Pکه مقدار  ای شده تعداد مطالعات گم

 

مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی شـود تـا    431، باید تعداد 3جدول ی ها دادهبا توجه به 

مطالعـه دیگـر انجـام     431تجاوز نکند. این بدین معنی است که باید  13/1دو دامنه از  Pمقدار 

یی رخ دهد و این نتیجه دقت و صحت بـاالی  ها خطا گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیل

مطالعه فاصـله   مورد 431دهد. تعداد  در این پژوهش را نشان می آمده دست بهاطالعات و نتایج 

های تحقیـق بـا    ی است. عالوه بر بررسی سوگیری انتشار دادهتوجه قابلاز خطا مقدار مناسب و 

ایمـن از خطـا و جـدول اصـالح و      N( از جـداول  P) آمـده  دسـت  بـه داری  توجه به سطح معنی

( در قالـب طـرح یـک فرضـیه فرعـی بـه       Qآزمـون کـوکرام )   به همراهبرازش دوال و توئیدی 

 .پرداخته شده است آمده دست بهبررسی همگونی و یا ناهمگونی اندازه اثرهای 

 تفاوت معناداری وجود ندارد. آمده دست بهفرض صفر: میان اندازه اثرهای 

 تفاوت معناداری وجود دارد. آمده دست بهی زه اثرهااندافرض یک: میان 
 هامقادیر بررسی همگنی داده .6جدول 

 نتیجه آزمون سطح خطا سطح معناداری Z آماره

 H0رد  13/1 111/1 13131/93

 

تحقیقـات اسـت. ایـن نـاهمگونی یـا تفـاوت نتـایج         Sی عبارت از تفـاوت بـین نتـایج    ناهمگون

اسـتفاده   Qی از آزمـون  نـاهمگون تـر   د شود. برای تشـخیص دقیـق  تواند به علل مختلف ایجا می

 هــا شیآزمــاای از  شــود. ایــن آزمــون ماننــد کــای اســکوئر میــزان تفــاوت را در مجموعــه  مــی
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کند و نشان داد که آیا میزان آن بیشتر از مقدار مـورد انتظـار اسـت یـا نـه. ایـن        گیری می اندازه

هـای اثـر نمونـه بـزرگ اسـت،       زمانی کـه انـدازه   که آزمون دارای مشکالتی است از جمله این

دار نشان داده شود، حتی اگر تفاوت بین اثـرات کوچـک باشـد و     ی معنیناهمگونممکن است 

وجـود   H0در بسیاری از موارد این آزمون دارای قدرت کمتری است و احتمـال اشـتباه در رد   

 آمده دست بهاری اندازه اثرهای د در اینجا فرضیه صفر بیانگر عدم معنی . (9111، 9کوهندارد )

داللـت دارد. بـا    آمده دست بهدار میان اندازه اثرهای  است و فرضیه مقابل بر وجود تفاوت معنی

اسـت،   تـر   %( کوچـک 3داری از میزان خطا ) %، سطح معنی13که در سطح اطمینان  توجه به این

H0  رد وH1 تفـاوت معنـادار وجـود     آمـده  دسـت  بهیعنی میان اندازه اثـرهای ؛ شود پذیرفته می

هـا   آمده است. این نـاهمگونی یافتـه   به دستی ناهمگون بودن اندازه اثرهای به معنادارد و این 

آمـده را   به دسـت کننده نیز دارد که نتایج بررسی روی متغیرهای  نشان از وجود متغیری تعدیل

تغیــر یــا متغیرهــای تحــت تــأثیر قــرار داده اســت. در چنــین شــرایطی فــرا تحلیــل گــران بایــد م 

رخ  هـا  آنتـأثیر احتمـالی    به علتی ناهمگونگری را بررسی نمایند که ممکن است این  مداخله

ها به حداقل دو گروه فرعی بـا توجـه بـه متغیرهـایی      بندی داده وسیله طبقه داده باشد. این کار به

ی مانند جنس یا گیرد )متغیرهای بندی مناسب هستند صورت می طور نظری برای این گروه که به

ای انجـام   ی جداگانـه هـا  لیـ فـرا تحل های فرعی  از گروه هرکدامسطح تحصیالت(. سپس برای 

 مـوردنظر هـای آمـاری مطالعـات     های نمونه که ویژگی شود. در تحقیق حاضر با توجه به این می

هـا بـر اسـاس متغیرهـای      کامالً تفکیک شده و شفاف نبود، امکان تقسیم مطالعات به زیرگـروه 

کننـده بـا محـدودیت     بنابراین، محققین در شناسایی متغیرهای تعدیل؛ وجود نداشت گر لیتعد

 مواجه بودند.

 

 گیری بحث و نتیجه

های متعددی که روی نمونه های مختلففرا تحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهش 

دهد. در واقع، با در کنار ی از اثر متغیرهای گوناگون به دست میتر جامعاند، دیدگاه اجرا شده

 

1. Cohen 
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ای از یک جامعه، افراد مختلف هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روی نمونه

هایی در جوامعی، همچون جامعه ما که گوناگونی بیشتری دارد. شوند. چنین یافتهبررسی می

را به همراه دارد، های بیشتری و حائز اهمیت بیشتری است؛ زیرا این گوناگونی، تفاوت تر مهم

داشت تا با  در دستهای مختلف این جامعه، باید اطالعات متعددی را از نمونه ناچار به

های به شیوه مناسبی ها را به دست آورد و با تفاوتیکپارچه کردن این اطالعات، شباهت

 برخورد کرد. 

موانع بانکداری الکترونیک در این فرا تحلیل سعی شد تا با یکپارچه کردن میزان اندازه اثر،     

اما تنها یک بررسی در این رابطه کافی نبوده و الزم است که این ؛ بررسی گردد  رانیدر ا

 رازیغ بهای و با استفاده از ابزارهایی مقایسه صورت بههای داخلی و خارجی پژوهش در سازمان

های با پژوهش کیفی نیز صورت گیرد. تفاوت این پژوهش صورت بهپرسشنامه و ترجیحاً 

های قبلی است و واحد ها، پژوهشپژوهش گونه نیادیگر در این است که جامعه آماری در 

های اولیه و مستقل پیشین است. در این پژوهش به اطالعاتی پژوهش آن، هریک از پژوهش

دهد. های گذشته آن را نشان نمییابیم که اطالعات اولیه موجود در پژوهشدست می

ها پرسشنامه و حجم نمونه آماری متفاوت ه کار گرفته شده در تمامی این پژوهشابزارهای ب

فرا تحلیل استفاده شده و حجم نمونه آماری را نیز  ستیل چکبوده، اما در فرا تحلیل از 

های دهد. در اکثر پژوهشهای انجام گرفته در یک محدوده زمانی خاص تشکیل میپژوهش

و بعواً مدل معادالت  r, z, tهای همچون روش آماری، روشهای تحلیل انجام گرفته روش

است، استفاده  r, dترین آن ساختاری بوده اما در فرا تحلیل روش برآورد اندازه اثر که رایج

یی، نبود بانک تحقیقاتی در کشور ها لیفرا تحلهای انجام چنین شده است. از جمله محدودیت

ها، عدم دسترسی آسان به منابع و ی اکثر پژوهششناسبه شکل منسجم، وجود ضعف در روش

در پژوهش حاضر تالش  ی مشخص انجام و منتشر شده است.هایی است که در حیطهپژوهش

مورد بررسی قرار  رانیدر اتر موانع بانکداری الکترونیک نگاهی متفاوت و نگرشی جامعشد با 

های اندازه اثر و متناسب با جدول  بر اساس یافته بر اساسنتایج فرا تحلیل نشان داد گیرد. 

بر استقرار  ها آنامنیتی با قرار گرفتن در طبقه اول، تأثیرگذاری  موانع (،9111کوهن )
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این متغیرها در  دییتأ عدمالکترونیک از قوت کافی برخوردار نیست و امکان  بانکداری 

مدیریتی، فرهنگی،  و موانع موانع سازمانی در طبقه متوسط ؛ وی مشابه زیاد استها پژوهش

که مطابق با جدول کوهن از اهمیت  رندیگ یمقانونی، فنی و اقتصادی باالی متوسط قرار 

های پیشین نیز این نتایج را تقویت  های پژوهش بیشتری برخوردار است که در این زمینه یافته

ی وسعه( در بررسی موانع و راهکارهای ت9111آماده )، دکتر حمید مثال عنوان بهکند.  می

ی خصوصی کشور وجود موانع فرهنگی، موانع قانونی، موانع ها بانکبانکداری الکترونیک در 

مؤثرترین موانع مورد تأکید قرار داده است.  عنوان بهرا  فنّاورانهمدیریتی، موانع فنی و موانع 

عه بررسی عوامل و موانع ایجاد و توس ( در9114) یصادقهمچنین دکتر کامران فیوی و تورج 

بانکداری الکترونیک در ایران موانع مدیریتی، موانع فنی، موانع قانونی و موانع اقتصادی را 

 مورد تأکید قرار داده است.
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