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  چكيده

ير موجب گرديده كه بشر در تمامي ابعاد زندگي در دهه هاي اخ 1توسعه فراگير فناوري اطالعات و ارتباطات

خود با تحوالت شگرفي مواجه گردد. بديهي است اين تحوالت آثار غير قابل انكاري بر ساختار كل اقتصاد و 

بر ديگر بخش هاي اجتماعي و فرهنگي در سطح بين المللي داشته است. خدمات مالي و بانكي نيز در 

بي بهره نبوده است. تاثير اين تحوالت به گونه اي است كه در نوع، كيفيت  اقتصاد قرن حاضر از اين تحوالت

و كميت خدمات ارائه شده نوآوري هايي بعمل آمده است. انقالب هاي تكنولوژيكي كه سيستم هاي مبادالت 

دگرگون  الكترونيك با سرعت باال و هزينه پائين را ايجاد كرده اند، ساختار بازارهاي مالي و بانكي را به شدت
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نموده اند. براي شناسايي آمادگي الكترونيكي كشورها، مدل هاي متنوعي ارائه شده اند كه مبناي چارچوب 

  ارائه شده در اين پژوهش قرار گرفته اند.

پيمايشي است، پس از بررسي و مرور ادبيات موضوعي، مصاحبه هايي با  –مقاله، كه از نوع توصيفي   در اين

صورت گرفت و طي آن متغيرهاي مهم و مؤثر در گسترش  ITانكداري، مالي و اساتيد و متخصصين ب

بانكداري الكترونيك شناسايي گرديد. سپس با استفاده از نتايج مصاحبه ها و بر اساس چارچوب  خدمات

مفهومي طراحي شده توسط محقق، پرسشنامه تحقيق طراحي گرديد. پرسشنامه مزبور، پس از اطمينان از 

نفر از افراد جامعه آماري كه فعاالن بازارهاي  235يايي، بر اساس نظر اساتيد ارجمند، در اختيار روايي و پا

پرسشنامه تكميل  210مي باشند، به صورت تصادفي ساده قرار گرفت، و  ITبانكداري، مالي و متخصصين 

و آزمون هاي  SPSSشده مبناي تجزيه و تحليل هاي ارائه شده در اين تحقيق است كه به كمك نرم افزار 

  آماري مناسب صورت گرفته است.

متغير  43نتايج حاصل از انجام تحقيق، در دو بخش ارائه گرديد. در بخش اول، با استفاده از تحليل عاملي، 

  عامل به شرح ذيل تقليل يافته و چارچوب تحقيق طراحي و ارائه گرديد: 7شناسايي شده، به 

 -5ابزارهاي مالي  -4اقتصادي  –زيرساخت انساني  - 3نگي زيرساخت فره -2زيرساخت حقوقي  - 1

  زيرساخت آموزش دانشگاهي. -7زيرساخت فني  -6زيرساخت مديريتي 

صورت  Tدر بخش دوم نيز ابتدا مقايسه اي بين وضعيت مطلوب و وضعيت فعلي ايران با استفاده از آزمون 

ن مي توان گفت، بين ميانگين وضعيت فعلي در درصد اطمينا 99گرفت كه با توجه به نتايج بدست آمده؛ با 

ايران و ميانگين وضعيت مطلوب در مورد تمامي عوامل تفاوت وجود دارد. سپس با استفاده از آزمون 

فريدمن، بررسي شد كه كداميك از عوامل يا زيرساخت هاي مؤثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك 

  درايران وضعيت بهتري دارند؟

اقتصادي و فرهنگي و  –حاكي از اين است كه به ترتيب زيرساخت هاي فني، آموزشي، انساني كه نتايج 

اجتماعي بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران بيشترين اثرگذاري را داشته اند. و از سوي ديگر 

الكترونيك  عواملي چون مديريت، ابزارهاي مالي و حقوقي داراي عملكردي ضعيف در گسترش خدمات مالي

  در ايران بوده اند.

در نهايت توصيه مي شود، سياستگذاران يك چشم انداز بلندمدت را در نظر بگيرند و ارتقاء مؤثر فناوري 

  اطالعات و ارتباطات را به عنوان يك سرمايه گذاري براي آينده مورد توجه قرار دهند.

  

  اري الكترونيكي، پول الكترونيكي مالي الكترونيك، تجارت الكترونيكي،بانكد واژگان كليدي:
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  مقدمه:

تكنولوژي به خصوص در زمينه ارتباطات از راه دور و فناوري اطالعات، صنعت مالي را متحول ساخته  ةتوسع 

است. فشارهاي رقابتي تجاري و نيز انتظارات در حال تغيير مشتريان به كارگيري فناوري اطالعات را بيش از 

مروزه ارائه خدمات الكترونيك و ورود مؤسسات مالي و بانكها به بازارهاي پيش ضروري كرده است. ا

الكترونيكي يك امر اجتناب ناپذير است. در بازار خدمات مالي و بانكداري رقابت فزاينده محيطي منجر به 

  يك الزام رقابتي براي بهره گيري از كانال هاي جديد ارائه خدمات گرديده است.

  وهش به دنبال فر صت هايي براي بهبود فرآيندهاي خدمات بانكداري الكترونيك هستيم.از اين رو در اين پژ

تاثير تكنولوژي در بازارهاي امروز واضح است. در بازارهاي مدرن، ورود تكنولوژي موجب تغييرات قابل 

شده است. مالحظه اي در فعاليت هاي تجاري به خصوص فعاليت هاي مرتبط با بازاريابي، ارتباطات و توزيع 

خصوصاً آنكه استفاده از اينترنت در مفهوم تجاري آن سازمان ها را به سمت بازارهاي جهاني جديد سوق 

داده است. به گونه اي كه بنگاه ها و مصرف كنندگان براي مبادله نه تنها اطالعات بلكه تمام كاالها و 

استدالل كرد كه پديدار شدن مدل خدمات فرصت هاي جديدي بدست آورده اند. بنابراين مي توان چنين 

هاي تجاري وب فرصت هاي بي شماري را براي شركت ها چنين استدالل كرد كه پديدار شدن مدل هاي 

تجاري وب فرصت هاي بي شماري را براي شركت ها فراهم آورده كه به وسيله آن به طور همزمان، 

يت مقايسه و قيمت را مرتفع كنند. اكنون محدوديت هاي مربوط به برآوردن انتظارات مشتري، سرعت، قابل

بازار جهاني، بهبود خدمات و رقابت بنگاه ها با يكديگر را صرفنظر از اندازه آنها، به يك ضرورت تبديل كرده 

  است.

  : تعريف مساله، اهداف، و سواالت تحقيق-

  طرح مسئله: -1

سات مالي مورد توجه قرار داد. از ديد توان از دوجنبه مشتريان و موس مزاياي بانكداري الكترونيك را مي

جويي در هزينه ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي به كانالهاي متعدد براي  توان به صرفه مشتريان مي

توان به ويژگيهايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانكها  انجام عمليات بانكي نام برد. از ديد موسسات مالي مي

جوي مشتريان  رغم تغييرات مكاني بانكها، ايجاد فرصت براي جست عليدر ارائه نوآوري، حفظ مشتريان 

جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت كامل را نام برد. بر 

مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيك آنها عبارتند از: تمركز بر  Data Monitor اساس تحقيقات مؤسسه

توزيع جديد، ارائه خدمات اصالح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك. البته  كانالهاي

مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است. رقابت  مزاياي بانكداري الكترونيك از ديدگاههاي كوتاه

مدت (كمتر از يكسال)  يكسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك در كوتاه
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سازي كانالهاي  ماه) مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند از: يكپارچه 18كمتر از )مدت  هستند. در ميان

مختلف، مديريت اطالعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي كانالهاي مناسب با 

ت، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ها. كاهش هزينه پردازش معامال ويژگيهاي مطلوب و كاهش هزينه

  » ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلندمدت بانكداري الكترونيك هستند.

 

  

 

همانگونه كه اشاره شده تجارت و بانكداري الكترونيك از تبعات گسترش و نفوذ اينترنت و دسترسي همگاني 

جهاني انقالبي را در زمينه ارتباطات يك به  هاي گسترده به آن ناشي شده است. توسعه دسترسي به شبكه

توان گفت كه جهان هيچگاه شاهد چنين  ت ميأيك و يك به چند در اطراف جهان ايجاد كرده است. به جر

انكتاد تعداد  2004براساس گزارش سال . شتابي براي استفاده از يك پديده علمي نبوده است

درصد از  8/11عبارتي  ميليون نفر بوده يا به 676جهان بالغ بر در  2003كنندگان از اينترنت در سال  استفاده

درصد افزايش يافته  8/7، 2002كه در مقايسه با سال  .اند كل جمعيت جهان به اينترنت دسترسي داشته

درصد كاربران اينترنتي را تشكيل  36). كاربران كشورهاي در حال توسعه بيش از 1است (جدول شماره 

ميليون  233به  2004تا ژانويه  2003درصد رشد بين ژانويه  35/8يزبانان اينترنتي با دهند. تعداد م مي

ميليون وب سايت در جهان وجود دارد كه در مقايسه با سال قبل  52رسيده است. در حال حاضر حدود 

در  اينترنت همچنان شديدترين آهنگ رشد را در زمينه بانكداري الكترونيك. درصد رشد داشته است 13/26

 1383 - 1379مقايسه اي عملكرد بانكداري الكترونيك در سيستم بانكي كشور طي سالهاي)1(جدول 



                                                                                                                                       

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيكي و نظام يش بيناولين هما 

 

از سيستم  2005ميليون نفر از مردم اروپا در سال  Data Monitor ،75اروپا دارد. طبق برآورد موسسه

ميليون نفر برآورد كرده است.  110سسه فارستر اين رقم را ؤبانكداري الكترونيك استفاده خواهند كرد. م

ردم براي انجام عمليات درصد از م 80در انگلستان  2011كنند در سال  بيني مي برخي متخصصان پيش

ها متصل خواهند شد. گسترش اين روند براي بانكها هم يك تهديد  بانكي خود از طريق اينترنت به بانك

است و هم يك فرصت. بانكهايي كه در ارائه همگاني اين گونه خدمات با شكست مواجه شوند در معرض 

سوي ارائه و  گرفت و بانكهايي كه با سرعت به خطر از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان خود قرار خواهند

روند فرصت آن را خواهند داشت كه مشتريان بيشتري جذب كنند،  مي (Online) ارتقا خدمات برخط

 .مناطق جغرافيايي وسيع تري را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتريان افزايش دهند

ر و نارسايي در ارائه خدمات جديد، كشور را ناگزير به تحول سريع از روشهاي سنتي موجود در بانكهاي كشو

 .كند بانكداري سنتي به الكترونيك مي

براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور، ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير  ايران در

بنابراين، استفاده از . آيد شمار مي   هسازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمد از الزامات اساسي ب

فناوري ارتباطات و اطالعات در جهت ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در نظام بانكي كشور حائز اهميت 

هاي خودپرداز و  ها برخي از روشهاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك نظير: ماشين است. اگرچه طي سال

كشورهاي پيشرفته  گيرد، اما تا رسيدن به سطح كشور مورد استفاده قرار ميكارتهاي بدهي، در نظام بانكي 

در هرحال ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك . در زمينه بانكداري الكترونيك راهي طوالني در پيش است

ها عبارتند  زيرساخت هاي مناسب اقتصادي و اجتماعي است. اهم اين  مستلزم برخورداري از برخي زيرساخت

هاي ارتباطي و مخابراتي مناسب، امنيت تبادل اطالعات، زيرساختهاي حقوقي و قانوني مناسب،  از: شبكه

  ).1(براي پذيرش و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك آمادگي فرهنگي جامعه و بنگاههاي اقتصادي

در كشور بايد نسبت به  بنابراين براي توسعه و گسترش مناسب بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك

هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطالعات، تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب،  ساخت ايجاد زير

بسترسازي فرهنگي و آشنا نمودن مردم و بنگاههاي اقتصادي با مزاياي تجارت الكترونيكي و پرداخت 

، به طور جدي (BOLERO2)  ط با سيستمگيري دولت الكترونيك و ارتبا الكترونيك، تسريع در شكل

هماهنگي سازمانهاي مختلف  BOLERO اهتمام ورزيد. شايان ذكر است براي ايجاد ارتباط با سيستم

ضروري است و تالش ... هاي حمل و نقل، و  هاي بيمه، شركت مرتبط با تجارت اعم از: بانكها، گمرك، شركت

 » نظام بانكي به تنهايي كافي نيست.

هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت  جرقه 73و  72در سالهاي  بانكداري الكترونيك درسيستم بانكي كشورعمليات 

هاي شهروند ايجاد شد و  ملي و فروشگاه  بانكداري الكترونيك زماني زده شد كه شبكه ارتباطي بين بانك

فاده كنند. در بيست هاي شهروند است توانستند از خدمات فروشگاه افرادي كه كارت بانك ملي را داشتند مي
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اي از مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطالعات بين بانكي موسوم به شتاب  مجموعه 1381خرداد 

با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيك آغاز  1381تصويب شد كه فعاليت خود را از اول تيرماه 

در اختيار اداره شتاب مركزي قرار گرفت و از  81مرداد ماه  13افزارها در  افزارها و نرم كرد، كليه سخت

شركت خدمات انفورماتيك و شركت ملي انفورماتيك سلب مسئوليت شد. طرح شتاب كه جهت هماهنگي و 

همكاري بين بانكها و سازماندهي سيستم پولي كشور از سوي مرحوم دكتر نوربخش در شوراي عالي بانكها 

هاي اوليه اين شبكه با سه  ه پيوستن به اين شبكه ساخت. آزمايشبه تصويب رسيد، كليه بانكها را ملزم ب

در  )بانك دولتي آغاز شد. دو بانك تخصصي (كشاورزي و توسعه صادرات) و يك بانك تجاري (صادرات ايران

در اين  ATM هاي خودپرداز شتاب كه با ايجاد ارتباط بين دستگاه.  پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند

و  Debit ولد شد، در دو مرحله طراحي شد. در مرحله اول شبكه شتاب به ايجاد ارتباط كارتيسه بانك مت

Credit  پرداخت و در مرحله دوم كليه ارتباطات بين بانكي  براي ارايه خدمات يكسان كارتهاي الكترونيك

بين دستگاههاي هاي اوليه شتاب با ايجاد اتصال  دهد. آزمايش و انتقال پولي بين بانكها را پوشش مي

سه بانك اوليه عضو شتاب و بانك  (POS –POINT OF SALE) هاي فروش و پايانه  ATMخودپرداز 

 82عضويت شبكه شتاب درآمداجراء گرديد. در اواخر سال   به 82سامان به عنوان بانك خصوصي كه در سال 

ور به طرح شتاب پيوست و از عنوان دارنده بيشترين شعب و بزرگترين بانك تجاري كش بانك ملي ايران به

صادرات، كشاورزي، توسعه   اكنون بانكهاي ملي، .فعاليت خود را در اين حوزه آغاز نمود 83پنجم ارديبهشت 

صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسيان و اقتصاد نوين از جمله بانكهاي دولتي و خصوصي هستند كه عضو 

ن و دويست هزار كارت الكترونيك در سراسر كشور طرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت ميليو

بدون ترديد . كنند منتشر گرديده كه از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل اين شبكه استفاده مي

هاي مختلف تجاري يكي از ابزارهاي الزم براي افزايش كارايي تجاري  گيري از فناوري اطالعات در زمينه بهره

 .در اقتصاد ملي است

  اني نظري:    مب - 2

صورت گرفته عوامل موثر در  2001درسال اونكتاد در تحقيقاتي كه  در رابطه با مالي الكترونيكي توسط 

فراساختارهاي مرتبط با مبادالت الكترونيكي،اطالعات و  امنيت، گسترش مالي الكترونيك،ارتباطات بي سيم،

در گسترش مالي الكترونيك در جهان اشاره  مقررات قراردادها ذكر شده است و به نقش موثر بانك جهاني

  [1]شده است.

 OECDدر رابطه با گسترش مالي الكترونيك در كشورهاي عضو   Hans Christhansenتحقيقات 

ارتباط بين دسترسي به اينترنت و درصد گسترش مالي الكترونيك را دركشورهاي عضو  نشان ميدهد. بر 

رهاي عضو مالي الكترونيك هنوز مقبوليت قابل مالحظه اي بدست اساس نتايج اين تحقيق در برخي از كشو

درصد است اما از طرف ديگر در اكثر كشورهاي انگليسي  2.5تا  0نياورده و سهم بازار مالي الكترونيك بين 
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زبان و كره مالي الكترونيك سهم بازار بااليي را به خود اختصاص داده است.اين درصدها به طور گسترده اي 

  اوتهاي كشورها در دسترسي به اينترنت بستگي دارد.به تف

درصد كل افراد جامعه بيشترين و پرتغال و لهستان با كمتر از 60طبق آمار موجود سوئد و آمريكا با حدود 

  درصد كمترين درصد دسترسي به اينترنت را دارند.10

ت و بانكداري الكترونيك نتايج نشان ميدهد كه يك همبستگي قوي مثبت بين ميزان دسترسي به اينترن

 [2]وجود دارد ولي اين ارتباط خطي نيست.

) Commerce.net 2000 كه يكي از سايتهاي تحقيقاتي درزمينه تجارت الكترونيكي مي باشد ،در (

مطالعه اي ، موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي را از چندين بعد و به چند صورت شناسايي نموده است. از 

هاي مذكور طبقه بندي ده مانع عمده تجارت الكترونيكي از ديدگاه شركتهاي متوسط و جمله طبقه بندي

 - 3فقدان مدلهاي تجاري  -2فقدان پرسنل واجد شرايط  -1كوچك مي باشد. اين ده مانع عمده عبارتند از : 

وب  دشواري در يافتن - EC 6عدم تضمين مزاياي  -5مشكالت حقوقي و قانوني   -4تقلب و ريسك زيان  

 -9ناسازگاري قوانين مالياتي  -8آمادگي تجارت الكترونيكي شريك  - 7سايت شركت توسط مشتريان 

  .بازارهاي عمومي -10فناوري اختصاصي 

 - 2مخاطره بسيار باال  - 1) موانع به كارگيري تجارت الكترونيكي را هشت مورد بيان مي كند:2003( دريو

مقاومت از  -4تهديد روش فعلي انجام كسب و كار -3ت درآمدزايي ناتواني در استفاده از شبكه اينترنت جه

فقدان مهارتهاي فني  -7فقدان منابع مالي  -6فقدان عالقه در مديريت مالي - 5سوي افراد و فرهنگ سازمان 

) موانع بكارگيري 2000( موكتي دانش ناكافي درمورد تكنولوژي كسب و كار الكترونيكي . -8مورد نياز 

جهت انجام امور تجاري را در مالزي بررسي نموده است. بعضي از موانع عمده شناسايي شده  اينترنت را

  توسط وي عبارتند از : ايمني ، فقدان پرسنل ماهر ، فقدان كامپيوتر ، مزاحمت هكرها.

مشكالت  موجود در زمينه به كارگيري تجارت الكترونيكي را در شش مورد زير  )1998نات و همكاران(

هزينه ها:شامل هزينه اتصال ، هزينه سخت افزار،هزينه نرم افزار و هزينه راه  - 2امنيت- 1نموده اندمعرفي 

  عدم اطمينان و فقدان اطالعات.- 6فقدان كاركنان ماهر -5آموزش و نگهداري - 4مشكالت حقوقي  -3اندازي 

را شامل هزينه اجرا و  در طي بررسيهاي خود موانع به كارگيري تجارت الكترونيك )2000كيلينگ و هگان (

 فقدان رضايت مشتري شناسايي نموده اند.

  سوابق تحقيقاتي داخل كشور -

شناخت و بررسي موانع گسترش تجارت الكترونيكي درجمهوري اسالمي ايران،دانشگاه امام صادق،دانشكده  -

  .1379مديريت و معارف اسالمي،رضايي،سيدجواد،

ست و ميتوان آن را از جمله تحقيقات توصيفي به حساب آورد. يافته اين تحقيق فرضيه اي را بيان نداشته ا

  باشد: به شرح ذيل مي  هاي تحقيق

 مهمترين مانع از بعد قوانين و مقررات،مشخص نبودن جايگاه حقوقي قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي و

و از بعد تكنولوژي فقدان از بعد اقتصادي ضعف مالي در تحصيل بودجه الزم در زمينه تجارت الكترونيك 
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امكانات مناسب و كارآمد نظام مخابراتي كشورواز بعد فرهنگي فقدان نيروهاي متخصص تكنولوژي اطالعات 

  و عدم وجود فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي  ميباشد.

ايي براي رفع شناسايي موانع به كارگيري تجارت الكترونيكي در شركت ايران خودرو و ارائه راهكارهاي اجر -

  .1382پايان نامه كارشناسي ارشد،مديريت بازرگاني عزيزي، شهريار،زمستان - دانشگاه تربيت مدرس-آنها

  فرضيه هاي تحقيق به صورت ذيل عنوان شده:

فقدان منابع مالي الزم ، مشكالت فني، موانع رفتاري و فرهنگي، فقدان زيرساختهاي قانوني و حقوقي الزم ، 

بودن قابليت الزم در شركاي تجاري ، عدم وجود رقابت كافي در صنعت خودرو و عدم عدم امادگي و ن

  آمادگي و تمايل مشتريان مانع از به كارگيري تجارت الكترونيكي در شركت ايران خودرو ميباشد.

ت و نتيجه تحقيق نشان ميدهد كه : فقدان منابع مالي الزم در شركت ايران خودرو مانع از به كارگيري تجار

  الكترونيكي نميباشد و ساير فرضيات تاييد شدند.

)در صنايع و ICTتوسعه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي جهت به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات ( -

پايان نامه كارشناسي ارشد،مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات، -دانشگاه تهران-بخشهاي اقتصادي ايران

  . 1383تان ظفر حيدري، فريد،تابس

  اين تحقيق چارچوبي مفهومي جهت ارزيابي آمادگي الكترونيكي ارائه نموده است.

در سه مرحله پرسشنامه توزيع شده است ، در مرحله اول جهت ارزيابي چارچوب مفهومي پيشنهادي از 

خبرگان فناوري اطالعات و ارتباطات نظرخواهي شده و روايي آن سنجيده شد و در مرحله دوم از 

كارشناسان فناوري اطالعات و ارتباطات جهت تعيين درجه اهميت و اولويت زيرساختها پرسش شد و نهايتا 

 پرسشنامه بين كارشناسان  بانكها جهت بررسي وضعيت زيرساختها در آنها توزيع شده است. 

  در اين تحقيق از تكنيك فازي جهت سنجش درجه اهميت و اولويت زيرساختها استفاده شده است.

درصد از خبرگان،اين مدل قادر به اندازه گيري آمادگي  88بر اساس يافته هاي اين تحقيق طبق موافقت 

  الكترونيكي در حوزه صنايع ميباشد. از نظر ميزان اهميت زيرساختها نتايج ذيل حاصل شده است:

سي به % و دستر81% و دسترسي به زيرساختهاي منابع انساني82دسترسي به زيرساختهاي مديريتي

% .و در زمينه صنعت بانكداري ايران به جز 70% و دسترسي به زيرساختهاي اقتصادي 73زيرساختهاي فني 

تفاوت ناچيزي كه بين زيرساختهاي فني ،منابع انساني و اقتصادي وجود دارد،آمادگي زيرساخت مديريتي 

  اين صنعت بيش از بقيه ميباشد. 

) در فرآيند بازرگاني و ارائه راه حلهايي براي ECكترونيكي(بررسي مسايل و مشكالت گسترش تجارت ال-

  .1379دانشگاه آزاد اسالمي،دانشكده مديريت واحد جنوب، گيالني، محمد ، زمستان  -بهبود بهره وري آن

اهم فرضيه اين پژوهش را ميتوان به اين صورت عنوان نمود:مسايل و مشكالت گسترش تجارت الكترونيكي 

  باشد؟ ني كشور و بهره وري آن تحت تاثير چه عواملي ميدر فرايند بازرگا

  و يافته هاي تحقيق به صورت ذيل ميباشد:
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فقدان آموزش مفاهيم و روشهاي تجارت -رواج نداشتن رايانه در سطح جامعه به عنوان يك ابزار بازرگاني. -

ه هاي رايانه اي كارآمد و فقدان شبك-الكترونيكي در جامعه از طريق صدا و سيما و حتي مراكز دانشگاهي. 

عدم تضمين امنيت -فقدان امكانات متناسب،آماده و كارآمد نظام مخابراتي كشور. - اطالعات بروز و مفيد. 

مشخص نبودن جايگاه حقوقي و قوانين و مقررات مربوط به -اطالعات در سيستمهاي تجارت الكترونيكي. 

  اي انجام عمليات تجارت الكترونيكي.عدم كارايي نظام بانكي كشور بر-تجارت الكترونيكي

  سئواالت اصلي پژوهش: - 3

  سواالت زير بعنوان پرسشهاي اصلي پژوهش مطرح ميباشند:

  عوامل مؤثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك از ديدگاه كارشناسان پولي و بانكي در ايران كدامند؟

  باشند؟ اري الكترونيك ميآيا اين عوامل داراي اهميت يكساني بر گسترش خدمات بانكد

  وضعيت فعلي اين عوامل در ايران چگونه است؟

  فرضيه ها/ پيش فرض ها:-4

عوامل موثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران متعدد بوده و از اهميت غير يكساني برخوردار 

  باشد. مي

  شكل زير مي باشد: با توجه به بررسي مدلهاي معتبر بين المللي چارچوب اوليه تحقيق به

  

  چارچوب اوليه تحقيق            
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  ضرورت انجام تحقيق: - 5

روندهاي ديجيتالي در اقتصاد تاثير به سزايي روي صنايع مالي و بانكداري گذاشته است. تكنولوژي جديد 

  سازمان ها را به سمت مدل هاي شبكه اي و ديجيتالي جديدي سوق مي دهد.

شركت ها مي دهد كه به مشتريان بيشتري دسترسي داشته باشند و محدوديت  اينترنت اين امكان را به

هاي جغرافيايي را از بين ببرند. از يك طرف مشتريان براي دريافت خدمات سريعتر و بهتر و مناسبتر به ارائه 

، دهندگان خدمات بانكداري فشار مي آورند و از طرف ديگر اينترنت موانع ورود به صنعت را كاهش داده

شركت هاي مالي مجازي امكان ارائه خدمات مالي از طريق اينترنت را فراهم مي آورند بدون اينكه نيازي به 

  فعاليت هاي سنتي باشد.

شركت هاي مالي مبتني بر وب با از بين بردن هزينه هاي سنتي و ارائه مناسب خدمات هزينه تراكنش ها را 

  كاهش مي دهند.

كاهش و يا حذف بسياري از مراحل كاري و نيروي انساني و هزينه هاي ثابت  بانكداري الكترونيك از طريق

توسعه و نگهداري، هزينه كارائه خدمات بانكداري را كاهش داده و همچنين سبب افزايش رقابت مي شود. 

[3].  

ش پول الكترونيكي كه يكي از ابعاد بانكداري الكترونيكي مي باشد، محصولي تكولوژيك است كه سرعت گرد

پول را افزايش و هزينه هاي آن را كاهش مي دهد. اين امر مي تواند بهره وري در مقايس كالن را سبب 

شود. از جمله مزاياي اين پول، سرعت عمل، صرفه جويي و دقت و امنيت در مبادالت است و به راحتي به 

  واحدهاي پولي ديگر، سهام و اوراق بهادار قابل تبديل است.

فراواني كه ذكر شد در سه دهه اخير پول الكترونيكي به طور گسترده اي در جهان مورد به دليل مزاياي 

استفاده قرار گرفته است، اما علي رغم مزاياي فراوان ذكر شده، پول الكترونيكي در ايران از نظر ارجحيت 

عناي نداشتن اعتبار استفاده در مقام آخر قرار دارد در حالي كه در اقتصاد امروز نداشتن كارت اعتباري به م

مالي است، عدم رواج فرهنگ استفاده از اين نوع سيستم پرداخت سبب شده كه همه ساله هزينه هاي 

  گزافي صرف چاپ اسكناس جديد شود.

با توجه به موارد فوق الذكر و نظر به گسترش سريع بانكداري الكترونيك در جهان و نقش به كارگيري 

قويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهان و صرفه جويي هاي ناشي از بانكداري الكترونيك در حفظ، ت

آن و با توجه به نقش عمده و اساسي خدمات مالي در فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي رشد فعاليت 

هاي اقتصادي به نظر مي رسد در كشورما نيز بايد حركت به سوي الكترونيكي شدن خدمات بانكداري آغاز 

  گردد.
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نظور توسعه خدمات بانكداري الكترونيك به شكلي اثربخش، داشتن چارچوبي جهت شناسايي عوامل به م

  مؤثر در گسترش خدمات بانكداري الكترونيك و بررسي وضعيت آن د رايران اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

  هدف از انجام تحقيق: -6

مؤثر بر گسترش خدمات بانكداري  هدف از انجام تحقيق حاضر ارائه چارچوبي جهت شناسايي عوامل

  الكترونيك و سپس بررسي وضعيت اين صنعت درايران مي باشد.

  نتايج مورد انتظار پس از انجام اين تحقيق-7

نتايج به دست آمده از اين تحقيق موجب شناسايي عوامل مؤثر در به كارگيري بانكداري الكترونيك در ايران 

اسان و مديران و تصميم گيرندگان شركت ها و بانك ها از اهميت به مي شود و در نتيجه اين تحقيق كارشن

كارگيري بانكداري الكترونيك آگاه مي شوند و با ضعف ها و قوت هاي سازمان خود آشنا شده و قادر خواهند 

بود در جهت رفع نقاط ضعف و تسهيل به كارگيري بانكداري الكترونيك اقدامات و برنامه ريزي هاي الزم را 

ام داده و تدوين و اجرا كنند. مراكز علمي، تحقيقاتي و پژوهشي نيز مي توانند از نتايج تحقيق حاضر براي انج

  تحقيقات آتي خود استفاده كنند.

  روش تحقيق -8

  پيمايشي و از لحاظ هدف كاربردي مي باشد. –تحقيق حاضر از نوع توصيفي 

جهت نتيجه گيري نهايي از تحليل پرسشنامه اي استفاده خواهد شد و در صورت امكان تحليل همبستگي 

  نيز بر اساس متغيرهاي كمي انجام خواهد گرفت.

  روش هاي گردآوري اطالعات - 9

پس از انجام مطالعات كتابخانه اي كافي كه شامل مطالعه كتب، مجالت و پايان ناماه هاي مربوطه، استفاده 

از اينترنت و منابع اطالعاتي آن مي باشد، پرسشنامه اي طراحي شده و در اختيار كارشناسان و متخصصان 

  تكنولوژي اطالعات قرار خواهد گرفت.

  قلمرو تحقيق - 10

  بازارهاي مالي ايران

  الف) دوره زماني انجام تحقيق

  1388تا آذر  1388از خرداد 

  ب) مكان تحقيق

  بازارهاي پولي ايران
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  )Nجامعه آماري ( -11

  مديران، كارشناسان و متخصصان عالي تكنولوژي اطالعات و فعاالن بازارهاي پولي ايران

  )nنمونه آماري ( -12

با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعدادي  از كارشناسان و متخصصان تكنولوژي اطالعات و 

  به پرسشنامه برگزيده خواهند شد. فعاالن در بازارهاي مالي و بانكي ايران جهت پاسخگويي

  روش يا روش هاي نمونه گيري -13

  در اين تحقيق براي نمونه گيري از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده خواهد شد.

  جنبه جديد بودن و نوآوري -14

گي در دهه هاي اخير موجب گرديده كه بشر در تمامي ابعاد زند 2توسعه فراگير فناوري اطالعات و ارتباطات

خود با تحوالت شگرفي مواجه گردد. بديهي است اين تحوالت آثار غير قابل انكاري بر ساختار كل اقتصاد و 

بر ديگر بخش هاي اجتماعي و فرهنگي در سطح بين المللي داشته است. خدمات مالي نيز در اقتصاد قرن 

است كه در نوع، كيفيت و كميت حاضر از اين تحوالت بي بهره نبوده است. تاثير اين تحوالت به گونه اي 

خدمات ارائه شده نوآوري هايي بعمل آمده است. انقالب هاي تكنولوژيكي كه سيستم هاي مبادالت 

الكترونيك با سرعت باال و هزينه پائين را ايجاد كرده اند، ساختار بازارهاي مالي را به شدت دگرگون نموده 

، مدل هاي متنوعي ارائه شده اند كه مبناي چارچوب ارائه اند. براي شناسايي آمادگي الكترونيكي كشورها

  شده در اين پژوهش قرار گرفته اند.

با توجه به اينكه صنعت بانكداري كشورمان نياز به رشد و همتراز شدن باكشورهاي ديگر دارد نياز است كه 

بانكداري استفاده نمود  عوامل موثر را شناسايي نموده و آنها را دسته بندي نمود و از آن در توسعه صنعت

قبال تحقيقاتي در زمينه پذيرش مشتريان صورت گرفته ولي به عوامل گسترش و توسعه اين صنعت پرداخته 

  نشده است.

لذا در اين تحقيق اين عوامل بطور كامل شناسايي و از روشهاي آماري جهت مقيسه اين عوامل و وضعيت 

 اين عوامل در كشورمان استفاده مي گردد.

اوت عوامل موثر در گسترش بانكداري الكترونيك و اولويتهاي مختلف آن و به عبارت ديگر تعيين دسته تف

بندي اولويت دار اين عوامل در ايران و در چهارچوب مدلهاي معتبر بين المللي در خصوص عوامل موثر بر 

  بانكداري الكترونيك از اهداف متمايز اين تحقيق بشمار مي رود.

  پرسشنامه اعتبار ايايي وپ-15

                                                 
1 Information Communication Technology (ICT) 
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پرسشنامه عبارت است از كسب نتايج يكسان از پرسشنامه در شرايط مختلف. به عبارت ديگر  3پايايي

و نتايج يكساني را ارائه كند، داراي پايايي بااليي  چنانچه يك پرسشنامه در شرايط مختلف، توزيع شود

شود، كه در اين روش استفاده مي 4كرونباخخواهد بود. براي تعيين پايايي اعتبار پرسشنامه از روش آلفاي 

  شود.گيري ميهماهنگي دروني پرسشنامه اندازه

در  گيري شد. مقدار آلفاي كرونباخ لفاي كرونباخ اندازهضريب آSPSS  نرم افزار  با استفاده ازدر اين تحقيق 

  مه طراحي شده است.ناباالي پرسشكه اين عدد نشان دهنده پايايي  ،محاسبه گرديد0.93 اين تحقيق برابر

  روايي پرسشنامه  -16

معرف  ،ايمهايمان بكار بردهسازه توايي نشان دهنده آن است كه آيا پرسشهايي كه ما براي سنجشمح 5وايير

هاي متخصصين گيري آنها را داريم. معموالً روايي محتوا را بر اساس داوريهايي است كه قصد اندازهخصيصه

  .[4]دهيمش قرار ميو افراد مجرب مورد سنج

 IT ارجمند مالي و  اساتيدو مالي از جمله   ITصنعت  در اين تحقيق، در مورد پرسشنامه با متخصصين

   نها ارسال و روايي مورد تأييد قرار گرفت.نامه براي آشصورت گرفت و پرس و مصاحبه مباحثه

  :اطالعات تحليل و تجزيه روش-17

صورت گرفته است. براي ارائه  چارچوب  SPSSافزار عات به كمك نرمدر اين تحقيق، تجزيه و تحليل اطال

  استفاده شده است.  تحقيق و تلخيص متغيرها از روش تحليل عاملي

ها از روش  تحليل عاملي اي از دادهبه منظور پي بردن به متغيرهاي زير بنايي يك پديده يا تلخيص مجموعه

ليل عاملي، ماتريس همبستگي بين متغيرها است. موارد استفاده هاي اوليه براي تحشود. دادهاستفاده مي

 توان تقسيم كرد: الف) مقاصد اكتشافي و ب) مقاصد تأييدي.تحليل عاملي را به دو دسته كلي مي

  شود: موارد استفاده اكتشافي نيز به دو رويكرد كلي تقسيم مي

گيري شده است. يك مجموعه متغير اندازههاي مواردي كه هدف آن پيدا كردن متغيرهاي مكنون يا سازه

و با استفاده از ماتريس  5يا تحليل عامل اصلي 6براي نيل به اين هدف از روش تحليل عامل مشترك

ها) استفاده گيري شده(نمره سؤاالت يك آزمون يا ريز نمرات آزمونهمبستگي يا كوواريانس متغيرهاي اندازه

گيري شده است. ها علل زير بنايي متغيرهاي اندازهون يا سازهشود. از لحاظ نظري متغيرهاي مكنمي

آورد كه بارهاي عاملي هايي فراهم ميگيري شده روي متغيرهاي مكنون وزنرگرسيون متغيرهاي اندازه

گيري شده را به دو واريانس مشترك و شود. تحليل عامل مشترك، واريانس هر متغير اندازهناميده مي

                                                 
3 - Reliability 
4 - Chronbach 
5 - Validity 
6 - Common factor analysis   

5
-Principal factor analysis 
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گيري شده را با كند. واريانس مشترك، تغييرات مشترك متغيرهاي اندازهافراز ميواريانس اختصاصي 

  كند.متغيرهاي مكنون نمايان مي

شود.  استفاده مي 7هاي اصليها باشد، از تحليل مؤلفهاي از دادهدر موارد اكتشافي كه هدف تلخيص مجموعه

گردد. ماتريس همبستگي ده تحليل ميهاي مشاهده شهاي اصلي، واريانس كل متغيردر تحليل مؤلفه

گيري شده داراي قطر اصلي يك است. در حالي كه در تحليل عامل مشترك در قطر اصلي متغيرهاي اندازه

-گيري شده و متغيرهاي مكنون) قرار ميماتريس همبستگي ميزان اشتراك (واريانس مشترك متغير اندازه

هاي اصلي مشابه هاي اكتشافي با نتايج مؤلفهنتايج تمام روشگيرد. وقتي ميزان اشتراك به يك نزديك باشد 

 [5]خواهد بود 

  

  هاي الزم ماتريس همبستگي براي تحليل عاملي ويژگي

  گيرد بايد داراي پنج خصيصه زير باشد:ها تحليل عاملي صورت ميهايي كه روي آنماتريس داده

گيري پيدا كند. بين چندمقياس اندازه ها اگر محققي بخواهد ابعاد مشتركيتركيب ماتريس داده •

 ها روي نمونه واحدي به دست آمده باشد.بايد تمام اندازه

نمونه  300نمونه و به طور كلي در مجموع تا حداكثر  10حجم نمونه براي هر متغير پنج تا  •

 متغير باشد، حداقل بايد يك 10توصيه شده است. مثالً اگر منظور پژوهشگر تحليل عاملي براي 

 تايي انتخاب كند. 50نمونه 

ترين شاخص رابطه ضريب همبستگي است. منظور از ضريب همبستگي، شاخص رابطه معمول •

ضريب همبستگي پيرسون است. بديهي است كه مفروض اصلي در محاسبه اين ضريب همبستگي 

ر نمرات وجود يك توزيع دو متغيري نرمال است. چنانچه توزيع نمرات نرمال نباشد يا دامنه تغيي

شود. بنابراين هر گاه ضريب همبستگي ها در تحليل عاملي كمتر مشخص ميمحدود باشد، عامل

كند استفاده نكرد. مورد استفاده قرار گيرد بهتر است از متغيرهايي كه تفاوت افراد را مشخص نمي

ي از رابطه تواند برآورد دقيقهر گاه رابطه متغيرها انحنايي باشد، ضريب همبستگي پيرسون نمي

دو متغير به دست دهد. اين حالت در مواردي كه يكي يا هر دوي متغيرها به طور طبيعي اسمي 

اي يا في محاسبه اي نقطهارزشي باشد، مانند مواردي كه براي آنها ضريب همبستگي دورشته دو

 تر است. شود، محسوسمي

ر سبب باال رفتن همبستگي بين آنها گيري هر نوع وابستگي متغيرها به يكديگمستقل بودن اندازه •

 شود كه اين متغيرها در عامل واحدي ظاهر شود. شود و سبب ميمي

                                                 
7 - Principal component analysis 
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   :داري ماتريسمعني

داري باشد. معني داري اطالعات موجود در ها براي تحليل عاملي بايد حاوي اطالعات معنيماتريس داده 

و آزمون بارتلت  χ 2دار بودنگيرد. معنيت ميصور 8بارتلت )χ (2يك ماتريس از طريق آزمون مربع كاي 

  حداقل شرط الزم براي انجام دادن تحليل عاملي است. در اين آزمون بايد آماره زير را محاسبه كرد:

                                                 

R
e

p
n log

6

52
2 




 +
−−=χ

  

  ن :كه در آ

nها = تعداد آزمودني  

Pتعداد متغيرها =  

�Rمقدار مطلق دترمينان ماتريس همبستگي� =  

2برابر با      χ 2درجه آزادي اين 

)1( −pp

  است.    

  در آزمون بارتلت فرض صفر اين است كه متغيرها فقط با خودشان همبستگي دارند.

دار است و  حداقل شرايط الزم تگي داراي اطالعات معنيرد فرض صفر حاكي از آن است كه ماتريس همبس

  گويند. 9براي انجام دادن تحليل عاملي وجود دارد. اين آزمون را آزمون كرويت

  مراحل اجراي تحليل عاملي 

 براي اجراي يك تحليل عاملي چهار گام اساسي ضرورت دارد:

10ر تحليل و برآورد اشتراكتهيه يك ماتريس همبستگي از تمام متغيرهاي مورد استفاده د  .1
 

 هااستخراج عامل .2

 تر كردنتركردن ساختن و قابل فهمتر ساختن و قابل فهمها براي سادهعامل 11انتخاب و چرخش .3

 ساختار عاملي

 تفسير نتايج   .4

 

و براي تعيين اولويت عوامل در ايران  Tو در نهايت براي بررسي وضعيت مطلوب و وضعيت موجود از آزمون 

  ن فريدمن استفاده شده است.از آزمو

 به اين صورت مي باشد: Tآزمون براي  (H1)و فرض مقابل  (H0)فرض صفر 

                                                 
8 - Bartlett 
9 - Sphericity 
10 - Communality 
11 - Rotation 
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 -µ1=0                       H0: µ2باشد. ميانگين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود برابر مي

 -µ1    H1: µ2≠ 0                باشد    ميانگين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود برابر نمي

  باشد: و در مورد آزمون فريدمن نيز بدين صورت مي 

  :H1رتبه ها يكسان  نميباشد              :H0رتبه ها يكسان  ميباشد 

  و آماره آزمون فريدمن بدين صورت محاسبه ميگردد:
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  توزيع پرسشنامه و نظرسنجي -18

بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران از پرسشنامه در اين تحقيق، به منظور بررسي عوامل موثر 

  متغير ميباشد.  43سؤال كلي و  8استفاده شده است. پرسشنامه تحقيق شامل 

براي توزيع و گردآوري پرسشنامه ابتدا با مراجعه حضوري به شركتهاي كارگزاري، سرمايه گذاري و بانكها 

و مالي آنها قرارگرفت.سپس با مراجعه مجدد،پرسشنامه  ITپرسشنامه هاي پژوهش در اختيار متخصصين 

  هاي تكميل شده،گردآوري شدند.

(از يك تا پنج)  12گيري تمامي سؤاالت از مقياس ليكرتپرسشنامه در ضميمه ارائه شده است. براي اندازه

قياس از گيري نگرش مقياس ليكرت است. اين مهاي اندازهترين مقياساستفاده شده است.يكي از رايج

ها شود. اين گويهها (عبارات) كه به ترتيب خاصي تدوين شده است، ساخته مياي منظم از گويهمجموعه

-گيري داراي فاصلههايي كه از لحاظ ارزش اندازهگيري را به صورت گويهحاالت خاصي از پديده مورد اندازه

ز عبارات مساعد و نامساعد درباره پديده ها معموالً اكند. براي تدوين گويهاست، عرضه مي 13هاي مساوي

دهنده ميزان موافقت خودرا با هر يك از عبارات در شود. پاسخگيري به تعداد مساوي استفاده ميمورد اندازه

دهد. سپس پاسخ بندي شده كه معموالً از يك تا پنج (يا هفت) درجه است نشان مييك مقياس درجه

ها شود. حاصل جمع عددي اين ارزشگذاري مينظر عددي (رتبه) ارزشها از آزمودني به هر يك از گويه

  ] [5دهدنمره آزمودني را در اين مقياس به دست مي

  اسخ سواالت پژوهش ومحاسبات آماريپ-19

هدف اصلي از تحليل عاملي در پژوهش حاضر , بررسي اين موضوع است كه عوامل موثر بر گسترش خدمات 

ايران كدامند؟ براي اين منظور ابتدا از طريق تحليل عاملي اكتشافي به اين مساله بانكداري الكترونيكي در 

                                                 
12 - Likert scale 
13 - Equal appearing interval
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كه آخرين نتيجه محاسبات تحليل اكتشافي است و بعد از چرخش  2پرداخته شد. از طريق خروجي جدول 

(عامل  توان گفت كه عامل اول ها نشان داده شده, با بررسي هريك از سواالت عوامل هفتگانه در باال مي عامل

شود كه در ستون اول از ماتريس جزئي چرخش يافته  حقوقي) بعنوان مهمترين و اولين عامل شناخته مي

بر روي  310/0بر روي سوال پنجم و كمترين آن  765/0دهد. در اين عامل بيشترين بار عاملي  نشان مي

دهد. اما  مبستگي بااليي نشان ميسوال اول قرار دارد. همچنين چهار سوال از ديگر عوامل نيز با اين عامل ه

در چنين مواردي با وجود داشتن بار عاملي قابل قبول روي يك عامل به دليل عدم تناسب و سنخيت با 

تر و داراي سنخيت ها ، اين سؤاالت در عاملهاي مرتبطچارچوب نظري تحقيق و نتايج حاصل از مصاحبه

  بندي شدند.باالتر دسته

  ير ساخت حقوقي) عامل اول : ز2جدول( 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/765 قانون به رسميت شناختن اسناد و امضاي ديجيتال 43

 0/758 وجود مراكز ملي تبادالت الكترونيكي ا من  45

47 

ميزان قانون گذاري حمايتي در زمينه خدمات بانكداري و مالي 

 0/693 الكترونيك مانند پرداخت الكترونيك و ...

 0/677 ز حل اختالفات و دعاوي رايانه ايوجود مراك  46

 0/653 قانون حفظ حريم شخصي     44

  قانون گذاري جهت دسترسي همگاني به سرويسهاي مخابراتي  49

0/633  

  

42  
  قوانين مربوط به تراكنشهاي مالي

0/571  

  

40  
  قوانين مرتبط با جرائم رايانه اي

0/552  

  

41  
 قوانين مرتبط با رمزنگاري و امنيت

0/514  

  

48  
  وجود استانداردهاي الزم جهت استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك

0/479  

  

39  
  قوانين مالكيت معنوي

0/310  

  

دومين عامل مهم بعد از عامل حقوقي، عامل فرهنگي است كه در ستون دوم ماتريس جزئي چرخش يافته 

بر روي سوال  486/0كمترين بار عاملي  بر روي سوال دوم و 690/0شود. بيشترين بار عاملي  مالحظه مي
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در عامل مذكور قرار  7و  3سوال عامل فرهنگي، دو سوال  7چهارم قرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از 

  دهند.  عامل فرهنگي را تشكيل مي 5/0سوال ديگر با بارهاي عاملي بيش از  5گيرد و  نمي

  زير ساخت فرهنگي) عامل دوم: 3جدول (

 بار عاملي متغير سؤال

33 

ميزان اعتماد و تمايل مردم به استفاده از خدمات بانكداري 

 0/690 الكترونيك

36 

ميزان آگاهي مديران ارشد سازمانها ، شركتها و ... از كاربردها و 

 0/654 مزاياي خدمات بانكداري الكترونيك 

37 

ده از ميزان تمايل مديران ارشد سازمانها ، شركتها و ... به استفا

 0/568 خدمات بانكداري الكترونيك

32 

ميزان آگاهي مردم از كاربردها و مزاياي خدمات بانكداريي 

 0/527 الكترونيك

35  

ميزان استفاده از رسانه هاي ملي مانند راديو وتلويزيون جهت آگاه 

  سازي مردم

  0/486 

  

كه در ستون سوم ماتريس جزئي  سومين عامل مهم بعد از عوامل حقوقي و فرهنگي، عامل اقتصادي است

بر  476/0بر روي سوال اول و كمترين بار عاملي  655/0شود. بيشترين بار عاملي  چرخش يافته مالحظه مي

سوال عامل سوم يعني عامل  5روي سوال چهارم قرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي، 

توان  ت به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي عامل سوم، ميكنند، همچنين باعناي اقتصادي را تبيين مي

  عاملي انساني و اقتصادي را بعنوان يك عامل درنظر گرفت.
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  ) عامل سوم: زير ساخت انساني و اقتصادي4جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/653 ميزان سرمايه گذاري در پروژه هاي بانكداري الكترونيك 19

20 

ي در تحقيق و توسعه در زمينه بانكداري ميزان سرمايه گذار

 0/649 الكترونيك

 0/518 ميزان رقابت ارائه دهندگان خدمات بانكداري الكترونيك 23

 0/502 و مالي در سازمان ITوجود نيروي متخصص  24

21 

ميزان سرمايه گذاري (مشاركت) بخش خصوصي در انجام پروژه 

 0/500  هاي بانكداري و مالي الكترونيك

22  

ميزان برخورداري از تسهيالت دولتي در انجام پروژه هاي بانكداري 

 0/476      و مالي الكترونيك

 0/421  و مالي الكترونيك ITبرگزاري آموزشهاي با كيفيت در زمينه  27

 0/407  و مالي خارج سازمان ITدسترسي به نيروهاي  25

  

صادي، عامل مالي است كه در ستون چهارم ماتريس چهارمين عامل مهم بعد از عوامل حقوقي، فرهنگي و اقت

بر روي سوال دوم و كمترين بار عاملي  792/0شود. بيشترين بار عاملي  جزئي چرخش يافته مالحظه مي

بر روي سوال پنجم قرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي، همه سوالها عامل چهارم  308/0

  كنند. مي يعني عامل مالي را تبيين

  

  ابزارهاي مالي  )  عامل چهارم:5جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/792  از طريق حساب بانكي  پرداخت الكترونيكي 15

 0/745 انجام امور بانكي توسط موبايل  14

 0/635  وضعيت چكها  16

 online 0/511كنترل حسابهاي بانكي بصورت   17

 0/308  نقل و انتقال وجه  18

  

امل مهم بعد از عوامل حقوقي، فرهنگي، اقتصادي و مالي، عامل مديريتي است كه در ستون پنجم ماتريس جزئي پنجمين ع

بر روي سوال چهارم  379/0بر روي سوال دوم و كمترين بار عاملي  616/0شود. بيشترين بار عاملي  چرخش يافته مالحظه مي

  كنند. لي، همه سوالها،عامل پنجم يعني عامل مديريتي را تبيين ميقرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عام
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  زير ساخت مديريتي) پنجم : 6جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

29 

وجود سياستهاي خاص تسهيالتي و حمايتي براي ارائه دهندگان 

 0/616 خدمات مالي و بانكداري الكترونيك

 0/471 زمانهااولويت بانكداري الكترونيك براي مديران سا 28

30 

وجود مركزي جهت راهبرد و هدايت فعاليتهاي بانكداري  و مالي 

 0/449 الكترونيك

31  

وجود استراتژي بانكداري الكترونيك در شركتها و سازمانهاي ارائه 

 it 0/379كننده خدمات مالي و 

  

زيرساخت فني است كه  ششمين عامل مهم بعد از عوامل حقوقي، فرهنگي، اقتصادي، مالي و مديريتي عامل

بر روي سوال  783/0شود. بيشترين بار عاملي  در ستون ششم ماتريس جزئي چرخش يافته مالحظه مي

بر روي سوال ششم قرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي،  410/0دوم و كمترين بار عاملي 

بار عاملي ضعيفي  7كنند. و سوال  تبيين ميسوال عامل ششم يعني عامل زيرساخت فني را  7سوال از  6

  شود. دارد كه از مجموعه سواالت عامل فني كنار گذاشته مي

  

  زير ساخت فني) عامل ششم: 7جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/783 اينترنت 8

 0/774 تلفن 7

 0/525 كامپيوتر 11

  e-mail( 0/447پست الكترونيكي(  9

  0/446  وب سايت  10

  0/410  فكس  12

  

با توجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي عامل هفتم،ميتوان گفت سواالت سوم و هفتم از زير ساخت 

فرهنگي كه بارعاملي را در عامل فرهنگي نشان ندادند در عامل هفتم داراي بار عاملي بااليي ميباشند،سوال 
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دانشگاهي را ميتوانند تبيين  ل آموزشو اين دو، عامل هفتمي به نام عام 739/0و سوال هفتم 717/0سوم

  كنند.

  

  زير ساخت آموزش دانشگاهي) عامل هفتم : 8جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/739 درصد فارغ التحصيالن فناوري اطالعات و ارتباطات 38

34 

ميزان ادبيات دانشگاهي،تحقيقات و برنامه هاي آموزشي در زمينه 

 0/717  خدمات بانكداري الكترونيك

  

عوامل موثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران در پاسخ به سوال اول پژوهشي، يعني 

توان گفت باتوجه به نتايج بدست آمده از تحليل عاملي كه در باال به نتايج آنها پرداخته شد،  ميكدامند؟ 

به ترتيب اهميت و بارهاي مهمترين و موثرترين عوامل بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران 

  عاملي و مقدار واريانس تبيين شده، عبارتند از: 

  عامل يا زيرساخت حقوقي و قانوني - 1

 عامل يا زيرساخت فرهنگي و اجتماعي - 2

 عامل يا زيرساخت انساني و اقتصادي - 3

 عامل يا ابزارهاي مالي -4

 عامل يا زيرساخت مديريتي و سياستي  - 5

 عامل يا زيرساخت فني -6

 دانشگاهي خت آموزشعامل يا زيرسا -7
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  نمودارچارچوب نهايي عوامل موثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك             
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 8اي فريدمن استفاده شد كه نتايج آن در جداول  براي پاسخ به سوال سوم پژوهش از نتايج آزمون رتبه

تگانه موثر بر گسترش خدمات بانكداري شود. جدول ذيل رتبه ميانگين هر يك از عوامل هف مالحظه مي

دهد. رتبه ميانگين هر يك از عوامل نشان دهنده درجه يا ميزان عملكرد ضعيف يا  الكترونيك را نشان مي

پاسخگو (كارشناسان و متخصصان تكنولوژي اطالعات و فعاالن  210قوي براي آن عامل است. از نظر 

اقتصادي  -)، انساني4.41)، آموزشي (6.08به ترتيب عامل فني (ميانگين،  بازارهاي مالي) باتوجه به رتبه 

) داراي بيشترين عملكرد و يا به عبارت ديگر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك 4.09)،فرهنگي(4.3(

) و 3.15) ، مالي (3.5اند. و از سوي ديگر عواملي چون عامل مديريت ( در ايران بيشترين اثرگذاري را داشته

  اند. ) داراي عملكردي ضعيف در گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران بوده2.47حقوقي (

  

  ) رتبه ميانگين عوامل هفتگانه موثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك8جدول               

  آماره ها

  عوامل بانكداري الكترونيكي

  رتبه ميانگين

Mean Rank 

  6.08 فني

  4.41 آموزشي

  4.3 اقتصادي –انساني 

  4.09 فرهنگي

  3.5 مديريت

  3.15  مالي

 2.47  حقوقي

  

  

بنديها از نظر آماري نيز معنادار هستند؟ براي پاسخ از نتايج آزمون  حال بايد پرسيد آيا اين تفاوتها و رتبه

ان ، نتايج معناداري آزمون فريدمن را نش20-4ارائه شده، استفاده مي شود.جدول 9فريدمن كه در جدول 

دهد، نتايج بدست آمده حاكي از معناداري تفاوت بين ميزان كاركرد قوي و ضعيف عوامل هفتگانه در  مي

دو بدست  گسترش خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران از نظر پاسخگويان است. چرا كه مقدار مجذور كاي

) بيشتر است. همچنانكه 38/15از مقدار جدول (  01/0در سطح آلفاي  6) با درجه آزادي 54/370آمده (

كمتر است. بنابراين فرض صفر رد شده و فرض يك را  01/0) از سطح آلفاي =000/0sigسطح معناداري (

 پذيريم. مي
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  ): نتايج آزمون معني داري فريدمن9جدول 

هاي آماري شاخصه  

    

  مقدار بدست آمده

  N(  210تعداد (

(  مجذور كاي
2

x(  
54/370  

  d.f(  6درجه آزادي (

  Sig(  000/0داري ( سطح معني

 

  

  پيشنهادات براي تحقيقات آني  

باتوجه به نتايج ويافته هاي حاصل ازانجام تحقيق و محدوديتهاي فراروي محقق، در راستاي كمك به تكامل 

  ي پردازيم.فرايند الكترونيكي شدن خدمات مالي وكمك به تحقيقات آتي دراين بخش به ارائه پيشنهادات م

مي توان از چارچوب ارائه شده دراين تحقيق به عنوان بخشي از برنامه ريزي جامع فن آوري اطالعات 

  دربخش مالي و بانكي استفاده كرد.

  براي ارائه يك برنامه جامع فن آوري اطالعات دربخش مالي و بانكي بايد موارد زير راطي كرد:

 شناسايي وضعيت موجود  - 1

 لوب باتوجه به اهداف واستراتژي ها و شرايط ومحدوديتهاشناسايي وضعيت مط - 2

 شناسايي عواملي كه باعث بوجود آمدن شكاف بين وضعيت موجود ومطلوب شده است. - 3

 شناسايي كارهايي كه به از بين بردن اين شكاف كمك مي كند. - 4

مهاي اول ودوم در تحقيقاتي كه درآينده انجام شوند مي توانند در ادامه اين تحقيق ، به بررسي كامل گا

برنامه ريزي جامع فن آوري اطالعات دربخش مالي و بانكداري بپردازند، به عنوان مثال مي توان گفت در 

گام اول بايد آمادگي الكترونيكي بخش مالي و بانكي مورد بررسي قرار گيرد ويا درگام دوم بايد به بررسي 

ي كه با آنها روبرو هستند پرداخت. همچنين دقيق استراتژي هاي موسسات مالي وشرايط ومحدوديتهاي

تحقيقات آتي مي توانند به گامهاي سوم وچهارم برنامه ريزي جامع فن آوري براي اطالعات در بخش مالي 

بپردازند به اين ترتيب كه مي توان به تحليل شكاف پرداخت و عوامل به وجود آورنده ي شكاف بين وضعيت 

در گام بعد ، راه حلهايي براي ازبين بردن اين شكاف ارائه دهند. همچنين موجود ومطلوب راشناسايي كنند و



                                                                                                                                       

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيكي و نظام يش بيناولين هما 

 

تحقيقات آتي مي توانند هريك از فاكتورها رابا جزئيات بيشتري مورد بررسي قرارداده و راه حل هاي جزئي 

  تر ودقيق تري براي رسيدن به وضعيت مطلوب ارائه دهند.
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