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 چکیده

مالی بانکی یا فین تک با توجه به گستردگی استفاده از اینترنت و فناوری اطالعات اهمیت زیادی امروزه فناوری نوین 
است. این مطالعه در دو  شدههای نوین مالی و بانکی انجام پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پذیرش فناوری .در دنیا دارد

نمونه  برایگیری قضاوتی و سطح اشباع نفر از خبرگان توسط نمونه 1۰بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، 

های مدل و مقوله شدها توسط روش تحلیل محتوا انجام مصاحبه وتحلیلتجزیهآماری و انجام مصاحبه انتخاب شدند. 
 1۵مقوله اصلی و تعداد  1۰مقوله فرعی،  77 بانکی شناسایی شدند. بدین ترتیب تعدادهای نوین مالی و پذیرش فناوری

و در  شدهای شناسایی شده طراحی ای از مقوله. در بخش کمی، پرسشنامهشد نهایی از تحلیل بخش کیفی حاصل سند

های د قرار گرفت. مقولهسسات مالی که توسط فرمول کوکران انتخاب شدنؤها و منفر از مشتریان بانک ۳۹۱اختیار 
های ها برای پذیرش فناوریترین مقولهبندی شدند تا مهمدهی و اولویتشناسایی شده توسط روش آنتروپی شانون، وزن

، ایجاد سرعت در ۵۲۳1/۵های راهبردهای سازمانی با وزن زیرمقولهنوین مالی و بانکی مشخص گردند. نتایج نشان داد که 
های باالترین اهمیت را در میان سایر زیرمقوله ۵۲۲۲/۵ها با وزن گذاری و چالشو سرمایه ۵۲۲۲/۵ پذیرش نوآوری با وزن

 .هستندشناسایی شده دارا 
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 مقدمه .1

-های مالی و بانکی مطرح میترین بخش صنعت، اقتصادی و فرهنگ و بخشامروزه فناوری اطالعات مهم

ی توسعه. [11] اندع شدهقثر واؤ؛ به طوری که بیشتر صنایع دنیا در حال حاضر از این فناوری سهیم و مشود
های رشد نوآوری. [۲۰] شودجدید می وکارکسبی جدید منجر به یک مدل نههای نوآورانه با مفاهیم فناوراحلراه

 شودمی وکارکسبدهد که منجر به تحول در مسیر بسیاری از صنایع را تغییر می ،آفرینتحولو در حال ظهور 

مالی، تولیدی، پزشکی، های بخش، شامل صنعت بانکداریای . تحول دیجیتال در هر صنعت و جامعه[۱۹]

های که منجر به خالقیت و نوآوری فناوریشود میهای از راه دور و غیره فروشیهای بهداشتی، خردهمراقبت
. به منظور موفقیت در تحول دیجیتال، [۱۰] شده استجدیدی  وکار کامالًآفرین با مدل کسبدیجیتال تحول

های و تغییر فعالیت 1های ارزش مشتریکنند: تحول گزارههای پیشرو بر دو فعالیت مکمل تمرکز میشرکت
. تحوالت دیجیتال [۲۵] تر با مشتریانهای دیجیتال برای تعامل و همکاری بیشایشان با استفاده از فناوری

وکار و سازوکارهای جدید برای ایجاد نوآوری و گیری را در الگوی مدل کسبصنعت مالی و بانکداری، تغییر چشم
وکار نوآورانه انطباق نماید تا با مدل کسبوکار ایجاد میاین امر تغییراتی را در کسب. [۱۰] کنندارزش ایجاد می

ی ارزشی صنعت مالی و بانکی، موقعیت مشتری در مرکز فرایند ی رقابتی موجود در زنجیرههیابند و در عرص
وکار حفظ شود و همچنین کانال جدیدی را به منظور جذب مشتریان جدید و موجود معرفی نماید. فناوری کسب
خدمات یا محصوالت  یدهد یک ایجادکننده و نه ارائه دهندهآفرینی که صنعت مالی و بانکی را شکل میتحول

 رود. به شمار می
قصد دارند تا تحول دیجیتال را در صنعت مالی و بانکی تعریف نمایند و چگونگی اینکه  گرانپژوهش

آفرین باشند را توضیح دهند و فناوری دیجیتال را های تحولی فناوریدهندههای فناوری مالی توسعهشرکت
با تضمین اعتماد و اطمینان، صنعت مالی به بانکی، مدیریت ارزش و صنعت  .[۲۵] برای ایجاد تحول به کار بندند

بندی بانکداری توسعه یافته است. به منظور استفاده از پتانسیل موجود برای بهبود زمان پاسخدهی، دقت، رتبه
سان به تعامل اعتبار و مدیریت و پیشگیری از تقلب، صنعت بانکی و مالی تغییرات اساسی را از تعامل با رهبری ان

وکار، تحول دیجیتال گیر رشد کسب. با تغییر زندگی مردم و بهبود چشم[۰۵] با رهبری ماشین تجربه کرده است
اقتصادی، افزایش جمعیت و جهانی شدن -های اجتماعی. فعالیت[۰۱] تری استعامل اصلی ایجاد جهان متصل

ها اند تا مسیر دیجیتال شدن را برای سازماننموده که دو عامل کلیدی در تغییر جهانی هستند مردم را تهییج
این ی نظارتی عوامل محرک تحوالت دیجیتال هستند. ی مشتری، رقابت و بخشنامهانتخاب نمایند. تجربه

 . [۰۹]انجامندآمیز به رشد پایدار و سود بیشتر میتحوالت دیجیتال موفقیت
و برای  شودتا تمایالت رو به رشد سریع را پاسخگو  هشدشود که صنعت بانکداری دچار تحول بینی میپیش

. با [۲۵] نمایندشوند ادغام میاین منظور خدماتشان را با محصوالت مختلفی که به عنوان خدمات ارائه می
و  شودهای کاربردی همراه اجباری میی خدمات در سطح جهانی استفاده از برنامهپذیرش فناوری به منظور ارائه

آوری اطالعات ی حسگرهای اینترنت اشیاء و جمعبخشد و این مهم با ارائهی مشتریان را بهبود میجربهاین امر ت
استفاده کنندگان . [۲۵] شودوکار میسر میهای فرایند کسبهای دور از دسترس و کم کردن هزینهاز مکان

میل به استفاده از نهایی اغلب بی فناوری اطالعات و مدیران هنوز هم با این مساله مواجه هستند که کاربران
هایی که اگر مورد استفاده قرار گیرند، فواید عملکردی مهمی در پی خواهند های اطالعات هستند. سیستمسیستم

های اطالعاتی مهم در سیستم هاییپژوهشهای داشت. بنابراین پذیرش و قبول فناوری و نوآوری از زمینه
مدیریت است. در عصری که فناوری به سرعت در حال پیشرفت است، هر سازمانی برای بقا و ادامه فعالیت خود، 
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شوند و این ها میهای جدید با صرف هزینه وارد سازمانفناوری هستندهای نوین فناوریناگزیر به بکارگیری 

با این حال  .[۱] سوی کاربران مورد پذیرش قرار گیرند بسیار مهم است که به درستی به کار گرفته شده و از
آمیز، بایستی به پذیرش ال دارد که برای یک تحقق موفقیتؤها جای سی جنبهای از همهپذیرش چنین فناوری

یان و ، مدل لی[17] 1های پذیرش فناوری مانند مدل دیویسمدل .[۲۵]عمومی و مقررات نظارتی توجه نمود 
ابعادی مانند مزیت نسبی، سهولت استفاده، قابلیت مشاهده، سازگاری،  [۲] ۳دالبرگ و اورنیو مدل  ۲دانگلی

آزمون پذیری، استفاده داوطلبانه، ملموس بودن نتایج، اعتماد، امنیت، انطباق، هنجارهای اجتماعی، سن، 
های نوین ای پذیرش فناوریهمدلبنابراین  .[۳] اندمعرفی نمودهتحصیالت و غیره را برای پذیرش فناوری 

توسط ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته که عالوه بر سهولت استفاده، مفید بودن و قصد استفاده را برای 
های توسعه یافته منجر به گذار دیجیتالی در از سوی دیگر کاربرد زیاد فناوری. [1۸]دهند فناوری نشان می

 شود. میصنعت مالی و بانکی در بخشی از جهان 
تر ر به ایجاد و حفظ ارتباطات نزدیکمنج های جدید ارائه خدمات مالی اینترنتی،که پذیرش کانال از آن جا

گیری را منافع چشم، توسط مشتریان های نوین بانکی و مالیپذیرش فناوری شود،می ها با مشتریان خودبانک
کنندگان از محصوالت و بر استفاده مصرف مؤثربه دنبال خواهد داشت. بنابراین بررسی عوامل سهامداران برای 

سعی شده است تا  پژوهشدر این لذا آید. می ها به حسابن تک( از مسائل مهم پیش روی بانک)فی خدمات مالی
 مبانی نظریه به با توجهمچنین بیشتر شناخته شوند.  بر پذیرش محصوالت و خدمات فین تکثر ؤعوامل م

های مختلف پذیرش فناوری در خارج از کشور، الزم است مدلی برای پذیرش فناوری پژوهش و بررسی مدل
تا بتوان فناوری نوین را در بخش مالی  شودسسات مالی برای داخل کشور ارائه ؤها و متوسط مشتریان بانک

های نوین بانکی بر پذیرش فناوری مؤثربا توجه به اهمیت بررسی عوامل سازی نمود. بنابراین بانکی کشور پیاده
مالی دیجیتال در صنعت مالی و بانکی مورد آزمایش قرار داده شده  راهبرددر این مقاله فرایندهای ایجاد و مالی، 

زنند و به میهای فناوری و فرهنگ سازمانی را برهمهای تحول دیجیتال، چالشکه چگونه نوآوری شودتا بررسی 
به  ۱دهد و چگونه گذاری از رویکرد سنتی خشت و مالتاین ترتیب چه تغییری در فرایند مالی و بانکی رخ می

 گیرد.پذیرش فناوری نوین صورت می
 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  .2

دارد  کارهای نوپاوکسبجدید در علم اقتصاد که ارتباط نزدیکی نیز با  یکی از مباحث تقریباً. مبانی نظری

پذیری که رقابتاست « تکفین»به اختصار یا  «های نوین مالییفناورهای انجام شده در بخش گذاریسرمایه»
آورند و باعث کوتاه شدن زمان نوآوری و ارائه آن به بازار اقتصاد مالی و بهبود عملکرد سیستم مالی را فراهم می

گیری از توان نرم افزاری و شود که با بهرهای از کسب و کارها گفته میتک به مجموعهفین .[۱7] شوندمی
ی متعددی بر اساس آن شکل کارهای نوپاوکسبامروزه  و پردازده خدمات مالی نوآورانه میسخت افزاری به ارائ

های حوزه خدمات مالی و بانکی سنتی فناوری کارهای مبتنی بر این فناوری در کنار فضای نسبتاًواند. کسبگرفته

با هدف نفوذ به  کسب و کارهای نوپااند. نسل جدید های نوآورانه پدیدار شدهارائه سرویس خالو برای پر کردن 
ی کارهای نوپاوکسبها و قلب صنعت مالی و بانکداری در حال شکل گرفتن هستند. به این ترتیب شرکت

اوایل در ب اینترنتی الهای فنی همراه با انقپیشرفت. [۲۲] و رشد هستندگیری شکل تک به سرعت در حالفین
. امور مالی ه استشد نمای صنعت خدمات مالی را تغییر داده و باعث توسعه امور مالی الکترونیکی 1۸۸۵دهه 
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سهام اشاره دارد که از  مبادالتمالی الکترونیک، بیمه و داری به تمام اشکال خدمات مالی مانند بانک الکترونیکی

اری در دهه های مالیِ الکترونیکی بسیهای تجارتشود. مدلطریق ابزار الکترونیکی از جمله اینترنت انجام می
، پرداخت همراه، و آنالینهای بانکداری الکترونیک، خدمات تجارت آنها از جمله که ظهور پیدا کردند 1۸۸۵

باعث کاهش اندازه و  بانک، دربه دلیل عدم لزوم حضور مشتری  تغییرات بسیاری از این هستند بانکداریِ همراه
یِ اینترنت به ویژه در صنعت بانکداری بسیار محسوس است. از فناور تأثیر . [۳1] ها شده استتعداد شعب بانک

تر، ش کوتاههای تراکنهای عملیاتیِ کمتر، زماندیدگاه بانک، مزایای احتمالی بانکداری الکترونیک شامل هزینه
تر با مشتریان و خدمات ارزش افزوده مانند ها، تعامل راحتتر با سازمان، ارتباط آساناطالعاتمدیریت سریع 

 . [۱۸] شودمی ای در مدیریت مالیدسترسی به دانش حرفه
های همراه و امور مالی رخ داده است، نوآوری های مالی در حوزه فناوریهایی که در شرکتبا پیشرفت

های یفناورظهور یافت که با ترکیب امور مالی الکترونیک،  ۲۵۵۹تک پس از بحران مالی جهانی در سال فین
همراه بود.  کالنهای اجتماعی، هوش مصنوعی و تحلیل دادههای های اجتماعی، رسانهاینترنتی، خدمات شبکه

-حلانحصاری، راه کامالًهای مالی سنتی جدا کردند و خدمات تک خود را از شرکتنی فیکسب و کارهای نوپا

های برای شرکت معموالًتک با اینکه فین. ارائه دادند باالهای مبتنی بر داده، فرهنگ نوآورانه و سرعت و چابکی 

دهد که ها ارائه مینشماری برای این سازماهای بیشود، اما همچنین فرصتمالی سنتی یک تهدید محسوب می
-جدی می تک راهای مالیِ بزرگ اکنون فیندر برابر رقبای خود، مزیت رقابتی به دست آورند. بسیاری از سازمان

تکامل فناوری . [۳1] کنندمی هئهایی اراراهبردتک ی فینکسب و کارهای نوپاگیرند و برای رقابت و همکاری با 
ای از قبیل دستگاه خودپرداز، بانکداری آغاز شده و تا دیجیتالی شدن خدمات مالی ۲ی تلکسبا شبکه 1مالی

های فناوری شده است و برای شرکت ۳وکارهای نوپااندازی کسبی فناوری، باعث راهالکترونیک و توسعه
 . [7] را فراهم نموده است ۳ای نظیر فناوری مالی اطالعات، خدمات مالی

نظریه عمل ؛ مانند اندارائه کردهمحققان مختلف ی پذیرش فناوری وجود دارد که های بسیاری برانظریه
، [۰۳]، نظریه انتشار نوآوری [17]پذیرش فناوری دیویس  نظریه، [۱]شده ریزی ، نظریه رفتار برنامه[۲1]مستدل 

یند پذیرش آ، فرارائه شده پذیرش فناوری هایاساس مدلبر . [۰۲، ۰1]نظریه واحد پذیرش و استفاده از فناوری 
اخیراً نیز . [۳۸] مشتری فراتر از درک راحتی و درک سودمندی فناوری و همچنین راحتی در قصد پذیرش است

و دهاگارا و همکاران  [۰۲]و همکاران  ۰، چامیو[۱۰] ۰، مشتاق و برونیو[۳۰] ۱محققانی مانند کاراکارا و اوزابوهین
که همگی بر لزوم  اندو توسعه فناوری نوین در صنعت مالی و بانکی را بررسی نموده ICTاستفاده از  [1۸]

نظریه ، های یاد شدهو مطالعه نظریه پژوهش پیشینهبر اساس . کید دارندأپذیرش فناوری در صنعت بانکداری ت

در این نظریه به فناوری مالی پذیرش ابعاد بسیار مورد استفاده قرار گرفته است  [17]پذیرش فناوری دیویس 
 :شرح زیر است

ه کنندمصرف تواند به طور قابل توجهی رفتارمی هکنندمصرف کارایی ادراک شده .[۳۱] کارایی ادراک شده
قابل توجهی براعتماد  تأثیر. کارایی درک شده [۱۲، 1۱] قرار دهد تأثیرنسبت به نگرش بانکداری همراه را تحت 

 . [۳۱] کنندگان در خدمات پرداخت کیف پول همراه داردمصرف

که مشتریان احساس آرامش  شودای برمیادراک شده به درجه سهولت استفاده .[۳۵]سهولت استفاده 
نمایند. خدمات فناوری مالی، خدمات و کنند و در روند یادگیری استفاده از خدمات فناوری مالی تالش میمی
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های تجارت ضعف کنندهتواند جبرانآورد که میها به ارمغان میرا برای مشتریان بانکتجارب مشتری بهتری 

ی فناوری مالی عنصر اصلی است بانکی باشند و به این ترتیب نیازهای مشتریان را مرتفع سازند. سهولت استفاده
 .[۳۵] سازدکه قصد کاربر را به پذیرش آن مشخص می

وکارهای الکترونیکی که محیطی بسیار ویژه در محیط کسبرقابتی بهکسب مزیت  :[۰۰] مزیت نسبی
مزیت نسبی . [۰1] ده و همراه با تغییرات سریع در فناوری و بازار است از اهمیت بیشتری برخوردار استیپیچ

گیرد. مزیت نسبی می کننده و پذیرش محصول و خدمات فین تک مورد استفاده قراربرای تعیین آگاهی مصرف

. برخی از مطالعات قبلی [۳۱] شودمی به کار رفته است یافت که قبالًهایی نوآوری است که به جای ایده سطح
. مزیت [1۰، 1۵] قابل توجهی بر قصد پذیرش بانکداری موبایلی داشته است تأثیربیان داشتند که مزیت نسبی 

 .[۰۰] گذاردمی تأثیرنسبی به طور قابل توجهی بر قصد استفاده از پرداخت تلفن همراه با 
 هزینه ادراک شده محصول و خدمات فین تک برای مطالعه نگرش و پذیرش :[۳۲]هزینه ادراک شده 

گیرد. هزینه ادراک شده یک هزینه مالی است که برای پرداخت زمانی که یک می ه مورد استفاده قرارکنندمصرف
هزینه ادراک  تأثیرفرد فن آوری خاص را استفاده کند نیاز به پرداخت دارد. پذیرش بازرگانی تلفن همراه تحت 

هزینه  تأثیر. نیت استفاده از بانکداری موبایلی به میزان قابل توجهی تحت [۲۱] گان قرار داردکنندمصرف شده
 . [۰7، ۳۲، 1۰] درک شده قرار دارد

مثبت و معناداری بر روی نگرش سازمان  تأثیری فناوردرک سازمان از امنیت  :[۲۸]امنیت ادراک شده 
از . امنیت درک شده[۲۸] ناکاتا و اسکول صورت گرفت پژوهشکه در تکمیل ای استفاده کننده ندارد. مسئله

های گویه .ی داردفناورمثبتی در استفاده در  تأثیرپذیری از حفاظت فنی و امنیت عمومی تأثیرمشتری با  سوی

اجتماعی طراحی گشته است و های درک امنیت بر اساس حفظ حریم خصوصی و امنیت محیط کار شبکه
  است.  شدهنگرش طرف استفاده بر مبنای نگرش مثبت سازمان یا کاربر استفاده کننده، نگارش های گویه

 آگاهی یک سطح بسیار مهم و توانایی فرد است که به یک زمان خاص، فضا یا حجم اعتماد :[۱۳]آگاهی 
فقدان آگاهی و پذیرش  [۳۰] گذاردمی تأثیربر قصد پذیرش تبلیغات موبایل  این آگاهی مستقیماً .[۳۳]کنندمی

  .[۱۳] دهدمی ه را کاهشکنندمصرف خرید تلفن همراه
تواند بر می بسیاری از مطالعات، سن نشان دهنده تفاوت فردی در پردازش اطالعات است کهدر  :[۳۱]سن 

قابل توجهی  تأثیره کنندمصرف بگذارد. در سوئد، سن تأثیرکند به عادتی که رفتار را راهنمایی میها وابستگی آن
بر قصد کاربرد در اتخاذ  معناداری تأثیر. سن [۳۱] بر نگرش فردی نسبت به پذیرش پرداخت موبایلی داشت

گان به یک گروه کنندمصرف کردنبندی توان از آموزش برای دستهمی .[۳۹] وری بانکداری الکترونیکی داردافن
وری ااتخاذ فنگیری زیادی بر سهولت درک شده توسط معلمان در تصمیم تأثیراستفاده کرد. استاندارد آموزشی 

 .[۸] جدید دارد
نگرش، یک گرایش ذهنی برای عمل در جهت موافق یا مخالف با یک موضوع خاص است. به  :[۰۰]نگرش 

عبارت دیگر نگرش یک حالت کم و بیش با دوام در سازمان ذهنی فرد است که او را آماده میکند تا به شکلی 
لت مشخص نسبت به یک شیء یا موقعیتی که به او ربط دارد، واکنش نشان دهد. لپورت نگرش را یک حا

ی مستقیم و پویا بر رفتار تأثیرآمادگی ذهنی و روانی برای واکنش تعریف کرد که از طریق تجربه شکل میگیرد و 

ی رفتارها هستند و این فرض به طور ضمنی داللت بر این امر دارد که با تغییر کنندهها تعییننگرش. [۲۳] دارد
میزان  فناورینسبت به استفاده در مدل پذیرش  . نگرشتغییر دادتوان رفتارهای آنها را های افراد میدادن نگرش

آورد، تعریف که فرد در ارتباط با استفاده از سیستم مورد نظر در کار خود به دست می است، ایارزیابی شده تأثیر
ری های شخصی ایشان اشاره دارد و نیات رفتاهای ذهنی کاربران و گرایشها به داورینگرش .[۰۰] شده است

طی  (،۲۵1۰المپرینا و گئورگ ). [1۹] شودمی تحت عنوان قدرت نیت فرد در انجام یک رفتار خاص تعریف
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 خورده،به این نتیجه رسیدند که خدمات شکست ای در خصوص رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری،مطالعه

ی مدل مطالعه .[۳۵] دهندقرار می تأثیرصورت منفی تحت ها را بهنگرش مشتریان نسبت به بانک و وفاداری آن
پذیرش فناوری، مشخص شده است که نگرش مثبت نسبت به یک فناوری جدید بنیان نیات رفتاری برای 

. نسبت به یک فناوری خاص و نیات ایشان نسبت به پذیرش آن وجود دارد [۱7، ۲7] پذیرش این فناوری است
 . [۰۸] شده است تأییدها بانکداری بر آن یحوزه هایپژوهشای در که به طور گسترده

 پژوهش پیشینه

 ۲۸۲حاصل از نظرسنجی از های با استفاده از داده آنالین مهیمطالبات ببررسی در  [۰7]و همکاران 1سابین
یش شده است. ساختاری آزمامعادالت سازی ، با مدلاندکه  خرید بیمه آنالین را انجام دادهپرداختند مشتری 

، رابطه ضعیف بین اعتماد به نفس و قصد استفاده از سرویس آنالین مغایرت نتایج نشان داد که در بهترین حالت
وری در اسهولت درک شده، سودمندی درک شده و نگرش فن با این حال، است. دارمعنااعتماد تا حدودی  دارد،

در حقیقی به بررسی  [1۲] و همکاران ۲چانگ .باالیی برخوردار هستندتنظیم مطالبات بیمه آنالین از اهمیت 
رابطه  فین تک فوق با قصد اتخاذهای که تمام سازهنتایج نشان داد مالزی پرداختند.  در تک فین خدمات پذیرش

ت به در مالزی، نسب تکفین دهندگان زن در تصویبمثبت و معناداری دارند. با این وجود، در مقایسه با پاسخ
سسه مالی در ؤبازار به ویژه در مهای دهندگان مرد قصد بیشتری داشتند. پیامدهای این مطالعه برای شیوهپاسخ

فروشی عوامل بهبود یافته و مدیران خرده پژوهشدر مورد فرآیند بانکی، محققان بیشتر در چارچوب گیری تصمیم
 مالی مانند کیف پول الکترونیکی را شناسایی کردند. های وریاپذیری از قابل قبول فنتأثیراصلی در 

 آزمون یک: بانک کاربران برای فناوری مالی خدمات اتخاذ به بررسی قصد پژوهشیدر  [۳۵] و همکاران ۳هو
 فناوری مالی گسترده پرداختند. نتایج نشان داد که اعتماد کاربران به خدمات فناوری پذیرش مدل یک با تجربی

شمگیری در نگرش کاربران برای پذیرش دارد. عالوه بر این، سهولت درک و خطر درک شده بر بسیار چ تأثیر

 در [۳۱] و همکاران ۱گذارد. جیننمی تأثیر فناوری مالی نگرش کاربران نسبت به پذیرش در مورد خدمات
بر آگاهی و  مؤثربر پذیرش محصوالت فین تکی نخست به شناسایی عوامل  مؤثرپژوهش خود با عنوان عوامل 

به توسعه چهارچوب  پردازد و ثانیاًمی ه نسبت به محصوالت و خدمات فین تک در مالزیکنندمصرف پذیرش
های مستقلی مانند کارایی، سهولت استفاده، امتیاز نسبی)مزیت رقابتی(، ریسک درک متغیرمفهومی که شامل 

 متغیرمستقل آگاهی و  متغیرو تجربه را بین  پردازد. همچنین اثر میانجی سنمی شده، هزینه ادراک شده است
 پژوهشهدف اصلی  کند.می قبلی کشور مالزی را پر هایپژوهشاف کش پژوهشاین  سنجد.میوابسته پذیرش 

گان کنندمصرف آگاهی و پذیرش محصوالت و خدمات فین تک در میان توسعه فاکتورهای مفهومی که بر
 مشتریفناوری نوین بیت کوین توسط پذیرش  مدلی به بررس پژوهشیدر  [۱۵] ۰گذارد. لیمی تأثیرمالزیایی 

سودمندی و  تأثیرنتایج نشان داد که قصد رفتاری از بیت کوین عمدتاً تحت  PLS پرداخت. با استفاده از روش
 تأثیرامنیت درک شده است. با این حال، سهولت درک شده قابل توجه نیست و فقط به طور غیرمستقیم به هدف 

  گذارد.می
 مطالعه یک: اینترنت مالی خدمات از رضایت بر تأثیر اصلی بررسی عواملدر  [۱۱]و همکاران ۰مینگ چی

د که مشتریان مالی تایوان انتظارات باالیی از امنیت اطالعات دارند و محصوالت ننشان داتایوان  در تجربی
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ثر از درک أدهند. نتیجه نشان داد که رفتار استفاده مشتری متمی با کارکردهای پیچیده ترجیحفناوری پیشرفته را 

 سودمندی است نه درک سهولت استفاده. 
تعدیل کننده مثبتی بر قابلیت استفاده عینی در سهولت استفاده درک شده  تأثیرناظران از تجربه،  تأثیرنتیجه 

های گذار بر توسعه مالی اینترنت در تایوان را برای ارائه دستورالعملیرتأثفاکتورهای اصلی  پژوهشداشت. این 
توسعه مالی اینترنت  راهبرددولت محلی و امور مالی در زمینه توسعه اینترنت در حالی که همزمان با تدوین 

سهولت استفاده در درک لذت  ال پرداختند کهؤبه این س یدر پژوهش [۰۱] و همکاران 1رودریگو شود.می استفاده
ی برای هایدر بانکداری الکترونیکی، پژوهش برای ارزیابی عوامل مؤثر بر تصدیق بازیدارد؟   ینقش چه بردن

کاربردی کسب و کار بازیافت شده توسط مشتریان بانکی های ارائه یک مدل مفهومی که نشانگر اتخاذ برنامه
ود کنیم که چگونه مشتریان هانجام شد تا ش یه شد. دو مطالعه کمیاست، در زمینه بانکداری الکترونیکی ته

این پژوهش بر دهند. می و تغییرات آن )یا پیشرفت( آن را با گذشت زمان نشان بانکی یک نرم افزار کسب و کار
 انجام شد.  (۲۵1۰ ) در سال B مطالعهو  (۲۵1۲)در سال  A مطالعهاساس دو مطالعه انجام شده است: 

مشتریان بانکی آنالین دعوت شده است تا اهمیت متغیرهای مربوط به: اجتماعی بودن، سهولت استفاده، از 
اجتماعی های بازی و نشانههای سودمندی، لذت بردن و قصد استفاده از سیستمهای بانکی الکترونیکی با ویژگی

رتباط دارند و هر دو در استفاده از بانکداری را ارزیابی کنند. نتایج نشان داد که سهولت استفاده و لذت با یکدیگر ا
 بانکی خدمات پذیرش در مؤثر ی به بررسی عواملدر پژوهش [۱۲] و همکاران ۲دارند. مایسینگ تأثیرالکترونیکی 

نشان داده است که مشتریان اتخاذ  هاپژوهشجنوبی پرداختند. این  آفریقای در هرم پایین در همراه تلفن
شود مفید در نظر گرفته شده است که استفاده از آن آسان می بانکداری از طریق تلفن همراه را تا زمانی که تصور

اما مهمترین عامل برای مشتری هزینه است. خدمات باید مقرون به صرفه باشد  گیرندمی خواهد بود، در نظر
دهندگان شبکه تلفن همراه، باید و ارائهها ندگان خدمات بانکی تلفن همراه، اعم از بانکدهعالوه بر این، به ارائه

بنابراین، اعتماد در کاهش ریسک و  اعتماد کرد. اعتماد به طور قابل توجهی با خطر درک شده رابطه منفی داشت
ای داخلی در حیطه هپژوهشهای انجام شده، بر اساس پیشینه پژوهش تقویت وفاداری مشتری نقش دارد.

های باالی های اخیر با توجه به هزینهدر عمل نیز در سالاست.  بر پذیرش فین تک صورت نگرفته مؤثرعوامل 
های جدید و به یفناورورود  پویایی باالی محیط، زیر ساخت و تجهیزات صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات،

ایرانی برای ورود به بازارهای جدید و نیز توسعه محصوالت های بسیاری از سازمان طور کلی پیچیدگی صنعت،
اما با توجه به معدود بودن مدل جامعی در این زمینه برای ورود به  اند.شده مندههای رقابتی بهرخود از همکاری

بنابراین این پژوهش در داخل و . [۰۰] ها به صورت شهودی صورت گرفته استگیریغالب این تصمیم بازار،

های پیشین خارجی نیز بر اساس بانک یا مالی به صورت جداگانه پژوهشای کشور ایران دارای نوآوری است. بر
بنابراین مطالعه حاضر از نظر موضوع و اند و پژوهشی هر دو موضوع را مورد ارزیابی قرار نداده است. بررسی شده

 همچنین از نظر انجام آن در داخل کشور دارای نوآوری است. 
اساس ادبیات ارائه شده، این پژوهش به دنبال این است که پذیرش فناوری نوین در مالی و بانکی توسط بر 

توان فناوری را در بخش خاصی چگونه می عواملقرار دارد؟ و در صورت اهمیت عواملیچه  تأثیرمشتریان تحت 
 برد؟ مالی و بانکی در میان مشتریان معرفی و بکار
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 شناسی پژوهشروش .3

از نظر هدف کاربردی؛ و از لحاظ نحوه گردآوری است که  ترکیبی )کیفی و کمی(پژوهشی پژوهش حاضر 
این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، از ها، توصیفی و اکتشافی است. داده

، 1های کیفی شامل؛ کدگذاری بازسه مرحله اساسی روشدر این بخش، . ستفاده شدروش تحلیل محتوا ا
ساختار های نیمهمصاحبهاز  ترتیب بدین. [۰۵] مورد استفاده قرار گرفت ۳و کدگذاری انتخابی ۲کدگذاری محوری

ها( استفاده شد. مصاحبه ها( و خبرگان تجربی )مدیران بانکیافته با خبرگان شامل خبرگان نظری )اساتید دانشگاه

االت اصلی مصاحبه ؤشناختی خبرگان و بخش دوم سبخش اول، اطالعات جمعیتمشتمل دو بخش بوده که 
. [۰۵] ادامه یافت نظری اشباع تا نمونه حجم و است قضاوتی صورت بهگیری نمونه روش. بودال ؤس ۰مشتمل بر 

 1۲از میان خبرگان مورد مطالعه، همچنین  مصاحبه به اشباع نظری رسیدیم. 1۰پس از انجام مصاحبه، با تعداد 
نفر دارای  1۵نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  ۳نفر دارای تحصیالت کارشناسی،  ۲نفر زن؛  ۳نفر مرد، 

دهندگان به مصاحبه، دارای سابقه فعالیت نفر از آنان، سایر پاسخ ۲. در نهایت به جز هستندتحصیالت دکتری 
جامعه در بخش کمی،  انجام شد. MAXQDAافزار نرمباهای بخش کیفی حلیلوتتجزیه سال بودند. 1۵باالی 

سسات مالی هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، توسط فرمول ؤها و مآماری شامل مشتریان بانک
در بخش کمی، از نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از میان نمونه آماری انتخاب شده  ۳۹۱کوکران، تعداد 
 ۲۰سال،  ۳1-۱۵درصد  ۳۹سال،  1۹-۳۵درصد  ۲۰درصد مرد؛ از نظر سن  ۱۲درصد زن،  ۰۹نظر جنسیت 

درصد فوق  1۵تر، درصد دیپلم و پایین 1۲سال به باال؛ از نظر تحصیالت،  ۰1درصد  1۵سال،  ۱1-۰۵درصد 
اند. در ادامه، از عوامل نهایی بوده درصد دکتری 7درصد کارشناسی ارشد و  ۳۳درصد کارشناسی،  ۳۹دیپلم، 

و در اختیار  شدطراحی ایپنج گزینهال و در طیف ؤس 77ای مشتمل بر شناسایی شده در بخش کیفی، پرسشنامه
روش آنتروپی شانون و نرم افزار اکسل انجام شد و باها نمونه آماری قرار داده شد. در نهایت تحلیل پرسشنامه

 شدند. بندی دهی و اولویتسایی شده وزنهای شناشاخص
 
   هایافتهها و تحلیل داده .4

 های بخش کیفییافته

سازی و سپس کدگذاری باز آنها به روش ها پیادهدر این مطالعه ابتدا محتوای کلیه مصاحبه. کدگذاری باز

 Wordها در فایل آوری شده در مصاحبههای جمعکدگذاری نکات کلیدی انجام شد. بدین ترتیب که داده
. شدهای موجود، کدهای باز ایجاد نوشته وتحلیلتجزیه MAXQDAمکتوب شده و سپس توسط نرم افزار 

وم و کدگذاری باز مرحله کدگذاری باز خود شامل سه مرحله است: کدگذاری باز مرحله اول، کدگذاری باز مرحله د
شوند. در کدگذاری باز مرحله دوم برای هر کد توضیحی سوم. در کدگذاری باز مرحله اول، کدها شناسایی می

شود و در کدگذاری باز مرحله سوم کدهای مرحله دوم که به یکدیگر نزدیک هستند با هم ادغام شده و ارائه می
کد از کدگذاری باز مرحله سوم  ۳۸1بدین ترتیب در مجموع . [۱1]دهند تشکیل یک کد با عنوانی کوتاه می

پس از کدگذاری اولیه، برای دهد. تعداد کد استخراج شده از هر مصاحبه را نشان می 1. جدول شداستخراج 
کد  77سادگی روند انجام کار، کدهایی که معنای نزدیک به یکدیگر داشتند با یکدیگر ادغام شده و در نهایت 

های استخراج شده از آنها ها به همراه مقولهنیز بخشی از مصاحبه ۲جدول لیل وارد شبکه محوری شد. برای تح
 دهد.را نشان می

                                                                                                                                      
1 Open Coding 
2 Axial Coding 
3 Selective Coding 
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 تعداد کد باز مرحله سوم استخراج شده از هر مصاحبه .1جدول 

 تعداد کد باز مرحله سوم استخراج شده شماره مصاحبه

1 1۵ 

۲ 1۰ 

۳ 1۲ 

۱ 1۵ 

۰ 1۲ 

۰ 1۰ 

7 1۵ 

۹ ۲۲ 

۸ ۲1 

1۵ 1۲ 

11 17 

1۲ 1۹ 

1۳ 1۳ 

1۱ 1۲ 

1۰ 1۵ 

 212 مجموع

 
 های استخراج شده از آنهاها به همراه مقولهبخشی از مصاحبه .۲جدول 

 متن مصاحبه
کدهای باز 

 استخراج شده

ها الزم است به هوش مصنوعی توجه بسیاری شود. هوش مصنوعی یک ربات برای پذیرش فناوری نوین در بانک
های مشتریان انسانی شده و به طور اتوماتیک پاسخگوی تماسهای عملگرپاسخگوی هوشمند است که جایگزین 

 اهش داد.ها را نیز به طور چشمگیری کتوان به مشتریان پاسخ داد و هزینهتوسط هوش مصنوعی، میخواهد بود. 

 هوش مصنوعی

تواند های مالی و بانکی است. سرقت پول و سایر مشکالت مانند گم کردن پول میامنیت یک نگرانی در بحث

توان امنیت پول را تا حد زیادی افزایش داد. فناوری اطالعات در بانک، میباضررهای بسیاری را به مشتریان وارد آورد. 
این نظر مانند هک کردن، بدافزارها و غیره وجود دارد که الزم است نسبت به مقابله با این البته امروزه مشکالتی از 

 موارد اقدامات الزم صورت گیرد.

 امنیت اطالعات

تر بیشتر از فناوری مدرن زیادی برای پذیرش فناوری توسط آنان دارد. مشتریان جوان تأثیربه طور کلی سن مشتریان 

تر همچنان مایل به استفاده آنان بیشتر است. اما مشتریان مسن از سویبنابراین پذیرش فناوری نوین  .کننداستفاده می
های سنتی مانند مراجعه حضوری به بانک حتی برای پرداخت قبوض هستند که الزم است برای این افراد نیز از روش

 آنان در دسترس باشد.خدماتی صورت گیرد که فناوری نوین به سادگی و با سهولت برای 

 سن افراد

 
در روش تحلیل محتوا است. هدف از این  وتحلیلتجزیهکدگذاری محوری مرحله دوم  .کدگذاری محوری

این عمل بر اساس مدل پارادایم . [1۰]مرحله برقراری رابطه بین طبقات تولید شده در مرحله کدگذاری باز است 
کند تا فرآیند ایجاد نظریه را به سهولت انجام دهد. در کدگذاری پرداز کمک میشود و به نظریهانجام می

-های ارتباطی میان این کدها به یکدیگر مرتبط میمحوری، کدهای تولید شده در گام قبلی، توسط ایجاد شبکه

آید. بنابراین هدف از های بدست آمده از کدگذاری باز بدست میداده وتحلیلتجزیهشوند. این فرآیند توسط 
. هنگام برقراری اتصاالت در شبکه، الزم است [۰1]رابطه میان هر مفهوم است سازی دگذاری محوری، مرتبک

ها جهت ها به چه صورت با یکدیگر در ارتباط هستند. این مرحله توسط تشکیل شبکهبررسی شود که این مقوله
 حاضر، تعدادهش وپژ کیفی یهاداده تحلیلبه با توجه  ها انجام شد.ها و مولفهایجاد ارتباطات بین مفاهیم، مقوله



 092  بانکی و مالی نوین هایفناوری پذیرش مدل

به دلیل حذف موارد زائد، از عنوان نمودن که  شد نهایی، حاصل سند 1۵مقوله اصلی و تعداد  1۰مقوله فرعی،  77

  اند.شدهارائه  ۳ها در جدول ها در این بخش خودداری شده و در بخش کمی، شاخصاین شاخص
ذکر این نکته ضروری هاست. و بهبود مقولهسازی انتخابی فرآیند یکپارچهکدگذاری . کدگذاری انتخابی

است که همواره بیش از یک راه برای نشان دادن روابط وجود دارد. برای رسیدن به یکپارچگی مورد نظر الزم 
است پژوهشگر خط اصلی موضوع را تنظیم و با تعهد به آن به شرح خط اصلی داستان بپردازد. در کدگذاری 

. [۰۰] کندها مرتبط میدیگر دستهکند و بطور منظم یک دسته اصلی را با انتخابی، محقق یک اصل را کشف می

که در مرحله کدگذاری محوری مرکزیت بدست آیدکدهایی های زیر را داشته باشد: اول دسته اصلی باید ویژگی
ها باید به دوم باید بیشترین فراوانی را در فرآیند کدگذاری نشان دهد. سوم همه ارتباطات با مقوله ؛بیشتری دارند

بر اساس سندهای شناسایی  پژوهش. مطابق با نتایج کدگذاری انتخابی، مدل این [۲۹] دجوش انجام شودطور خو
 .است 1به شکل سند(  1۵شده )

 
 پژوهش بخش کیفیمدل  .1شکل 

 
به سه روش انجام  های کیفی معموالًها در فرآیند روشاعتبارسنجی داده. های کیفیاعتبارسنجی داده

افزایش شفافیت ( 1 :است. این سه روش عبارتند از شدهها استفاده این مطالعه از این روشکه در  [1]شود می

ها و مراحل طی شده، اعتبارسنجی با افزایش شفافیت فرآیند پژوهش توسط توزیع گام؛ که در آن فرآیند پژوهش
آید. یات زیاد به دست میاست، با جزئ شدهآوری هایی که اطالعات جمعها و ابزارهای استفاده شده بخشتکنیک

شوندگان قرار داده شد و تمامی در اختیار مصاحبه پژوهشهای یافته؛ که کنندگانها به مشارکتارائه یافته( ۲
در هر های خام؛ که ها با دادهمقایسه مداوم یافته( ۳قرار دادند و  تأییدرا مورد  پژوهشهای شوندگان یافتهمصاحبه

های مراحل اول مصاحبه و کدگذاری باز های بدست آمده با دادهمراتب باالتر، دادههای مرحله از کدگذاری
 قرار بگیرد. تأییدهای کدگذاری مراحل باالتر مورد تا اعتبار داده شدمقایسه 

در بخش کیفی های اصلی و فرعی مقولهبر اساسای در این بخش، پرسشنامه .یهای بخش کمّیافته
( و CVRروایی محتوایی )بادر ابتدا روایی و پایایی پرسشنامه و در اختیار نمونه آماری قرار داده شد.  شدطراحی 

بدست آمد  ۹۱۹/۵و  ۱۹/۵و آلفای کرونباخ به ترتیب برابر  CVRآلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. مقدار 
ها مورد بررسی قرار روش آنتروپی شانون، پرسشنامه باسپس دهد. می که روایی و پایایی قابل قبولی را نشان

های ترین عوامل برای پذیرش فناوریبندی شدند تا مهمدهی و اولویتهای شناسایی شده، وزنگرفته و مقوله
ها مقولهبه دهی دهی و اولویتهای وزنروش آنتروپی شانون یکی از روش. گردند مشخصنوین مالی و بانکی 

به سازی . مراحل این روش برای کمیرودمتن پیام و نتایج تحلیل محتوا نیز به کار میسازی است که برای کمی
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ها. موارد اول و دوم ( پردازش داده۳( بررسی مواد پیام و ۲و سازماندهی پیام؛ سازی ( آماده1شرح زیر است: 

 .[۰۵] آنتروپی شانون استمربوط به تحلیل محتوا و مورد سوم مربوط به 

ارائه شده است.  ۳های شناسایی شده در بخش کیفی، در جدول بندی مقولهروش آنتروپی شانون و رتبهنتایج 
با وزن ، ایجاد سرعت در پذیرش نوآوری ۵۲۳1/۵با وزن  راهبردهای سازمانیهای ، زیرمقولهبر اساس نتایج 

های شناسایی باالترین اهمیت را در میان سایر زیرمقوله ۵۲۲۲/۵با وزن ها گذاری و چالشو سرمایه ۵۲۲۲/۵
 .هستند شده دارا

 
 توسط روش آنتروپی شانون های شناسایی شدهمقولهبندی تعیین وزن و اولویت .۳جدول 

ند
س

 

 زیر مقوالت مقوالت اصلی
∑𝑷𝒊𝒋

×𝒌𝒏𝑷𝒊𝒋 

عدم 

 Ej اطمینان

ضریب 

به Wj اهمیت
رت

 

ی
بر

ار
 ک

ط
راب

 

افزایش چرخه عمر 
 مشتری

 ۰۳ ۵۵۸۲/۵ ۵۵۹۸/۵ -۵۳۸/۵ خودخدمتی آنالین

 ۱۵ ۵1۲7/۵ ۵1۲۲/۵ -۵۰۳/۵ بانکداری شخصی

 ۰۰ ۵۵۹۵/۵ ۵۵77/۵ -۵۳۳/۵ مشتری وتحلیلتجزیه

 ارزیابی جامع اعتبارات

 ۰۱ ۵۵۰۳/۵ ۵۵۰1/۵ -۵۲۲/۵ تجربه دیجیتال برای مشتری ارائه

 ۰۸ ۵۵۳۹/۵ ۵۵۳۰/۵ -۵1۰/۵ وارسازیبازی

 ۰۵ ۵۵۰7/۵ ۵۵۰۱/۵ -۵۲۹/۵ فزودهاواقعیت مجازی و هم

و 
ت 

وال
ص

ح
 م

به
ت 

سب
ش ن

گر
ن

ک
ن ت

فی
ت 

ما
خد

 

 تکجامعیت فین

 11 ۵1۸۰/۵ ۵1۹۹/۵ -۵۹۲/۵ آگهی

 ۱۵ ۵1۲7/۵ ۵1۲۲/۵ -۵۰۳/۵ امنیت درک شده

 ۰۸ ۵۵۳۹/۵ ۵۵۳۰/۵ -۵1۰/۵ کارایی

 ۱۵ ۵1۲7/۵ ۵1۲۲/۵ -۵۰۳/۵ سهولت درک شده

 ۱۸ ۵1۵۱/۵ ۵1۵۵/۵ -۵۱۳/۵ هزینه

 17 ۵1۹7/۵ ۵1۹۵/۵ -۵7۹/۵ مزیت نسبی

 ۰۰ ۵۵۹۵/۵ ۵۵77/۵ -۵۳۳/۵ های دیگراتصال به درگاه

ده
دا

ی 
ور

نا
ف

 

ور
ح

م
 

 یفناورکارگیری به

 7 ۵۲۵۰/۵ ۵1۸7/۵ -۵۹۰/۵ آنالیتیک

 ۰۱ ۵۵۰۳/۵ ۵۵۰1/۵ -۵۲۲/۵ یادگیری ماشینی

 11 ۵1۸۰/۵ ۵1۹۹/۵ -۵۹۲/۵ مصنوعی هوش

ن 
فی

ت 
وال

ص
ح

م

ک
ت

 

 ارائه محصوالت

 ۰۳ ۵۵۸۲/۵ ۵۵۹۸/۵ -۵۳۸/۵ سرعت و راحتی

 ۰۱ ۵۵۰۳/۵ ۵۵۰1/۵ -۵۲۲/۵ ترمعامالت ارزان

 ۱۰ ۵11۰/۵ ۵111/۵ -۵۱۹/۵ ترمحصوالت شخصی

 ۳۰ ۵1۳7/۵ ۵1۳۲/۵ -۵۰7/۵ انتخاب وسیع

رد
هب

را
ت 

ری
دی

م
 

 راهبردتوسعه و اجرای 

 ۲۰ ۵1۰۹/۵ ۵1۰1/۵ -۵7۵/۵ خلق پول جلوگیری از شائبه

 1 ۵۲۳1/۵ ۵۲۲۲/۵ -۵۸۰/۵ راهبردهای سازمانی

 ۰۰ ۵۵۹۵/۵ ۵۵77/۵ -۵۳۳/۵ تیم و کار تیمی

 ۲۰ ۵1۰۹/۵ ۵1۰1/۵ -۵7۵/۵ تأمین و جذب سرمایه کافی

 ۲۵ ۵177/۵ ۵171/۵ -۵7۱/۵ انطباق با قواعد رگالتوری

 ۰۱ ۵۵۰۳/۵ ۵۵۰1/۵ -۵۲۲/۵ اثرگذاری و فراگیری

 شناخت بازار هدف

 ۳1 ۵1۱۹/۵ ۵1۱۲/۵ -۵۰۲/۵ شناخت درست نیاز بازار

 ۲۵ ۵177/۵ ۵171/۵ -۵7۱/۵ های کسب وکاراکوسیستم مدل

 ۲ ۵۲۲۲/۵ ۵۲1۱/۵ -۵۸۳/۵ هاگذاری و چالشسرمایه

ش 
یر

پذ

وال
ص

ح
م

و 
ت 

ت 
ما

خد ن
فی

ک
ت

 

دموگرافیک های ویژگی

 افراد

 ۳۰ ۵1۳7/۵ ۵1۳۲/۵ -۵۰7/۵ سن افراد

 17 ۵1۹7/۵ ۵1۹۵/۵ -۵7۹/۵ تجربه افراد

زه
سا

ند
نم

وا
ت

ی 
ا

ی
خت

سا
یر

ز
 

 مدیریت عملکرد

 ۰۰ ۵۵۹۵/۵ ۵۵77/۵ -۵۳۳/۵ سازیپلتفرم

 ۳۰ ۵1۳7/۵ ۵1۳۲/۵ -۵۰7/۵ رایانش ابری

API۰۸ ۵۵۳۹/۵ ۵۵۳۰/۵ -۵1۰/۵ های رایگان 
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ند
س

 

 زیر مقوالت مقوالت اصلی
∑𝑷𝒊𝒋

×𝒌𝒏𝑷𝒊𝒋 

عدم 

 Ej اطمینان

ضریب 

به Wj اهمیت
رت

 

 ۱ ۵۲1۱/۵ ۵۲۵۰/۵ -۵۹۸/۵ های ارزش جدیدجریانایجاد 

 17 ۵1۹7/۵ ۵1۹۵/۵ -۵7۹/۵ ایجاد شفافیت عملیاتی

 تکبسترسازی فین

 ۳1 ۵1۱۹/۵ ۵1۱۲/۵ -۵۰۲/۵ شدهسازی بسترهای دیجیتال ادغامپیاده

 ۳1 ۵1۱۹/۵ ۵1۱۲/۵ -۵۰۲/۵ افزاییای و هماثر شبکه

 ۰۸ ۵۵۳۹/۵ ۵۵۳۰/۵ -۵1۰/۵ اطالعات تبادالت مالی

 ۳1 ۵1۱۹/۵ ۵1۱۲/۵ -۵۰۲/۵ افزوده باالارزش

 7 ۵۲۵۰/۵ ۵1۸7/۵ -۵۹۰/۵ های مختلفپشتیبانی از پلتفرم

ک
س

ری
ت 

ری
دی

م
 

 خطرات مبتنی بر فناوری

 ۰۸ ۵۵۳۹/۵ ۵۵۳۰/۵ -۵۹۰/۵ امنیت اطالعات

 7 ۵۲۵۰/۵ ۵1۸7/۵ -۵۲۹/۵ خلق پول

 ۰۵ ۵۵۰7/۵ ۵۵۰۱/۵ -۵۲۹/۵ ایجاد انحصار جدید

اقدامات هوشمندانه در فرآیند ارزیابی خطرها 

 و مشکالت احتمالی
۵7۵/۵- ۵1۰1/۵ ۵1۰۹/۵ ۲۰ 

خطرات مبتنی بر فعالیت 

 افراد

 ۲۵ ۵177/۵ ۵171/۵ -۵7۱/۵ محرومیت بعضی از افراد

 ۰۸ ۵۵۳۹/۵ ۵۵۳۰/۵ -۵1۰/۵ حقوق نامشخص

 ۱۸ ۵1۵۱/۵ ۵1۵۵/۵ -۵۱۳/۵ گیری ناعاقالنهتصمیم

ی
ات

ملی
 ع

ی
عال

ت
 

وکار و فضای کسب

 دسترسی به بازار

 ۱۰ ۵11۰/۵ ۵111/۵ -۵۱۹/۵ گذارحمایت دولت و قانون

 ۱۵ ۵1۲7/۵ ۵1۲۲/۵ -۵۰۳/۵ اتوماسیون رباتیک پردازش

 ۰۵ ۵۵۰7/۵ ۵۵۰۱/۵ -۵۲۹/۵ های چتربات

 11 ۵1۸۰/۵ ۵1۹۹/۵ -۵۹۲/۵ دسترسی به سرمایه

 ۲۹ ۵1۰۹/۵ ۵1۰۲/۵ -۵۰۰/۵ مالیمشاوره تخصصی 

 تامین مالی

 

 11 ۵1۸۰/۵ ۵1۹۹/۵ -۵۹۲/۵ فرددهی فردبهبازار وام

 ۰۸ ۵۵۳۹/۵ ۵۵۳۰/۵ -۵1۰/۵ امور مالی تجار و تجارت الکترونیک

 ۳۰ ۵1۳7/۵ ۵1۳۲/۵ -۵۰7/۵ توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی

 ۱ ۵۲1۱/۵ ۵۲۵۰/۵ -۵۹۸/۵ تأمین مالی زنجیره عرضه

ن
را

ش
پی

ک
ن ت

فی
ی 

ها
 

 تککاربران فین

 ۵۹۲/۵- ۵1۹۹/۵ ۵1۸۰/۵ 11 (B2Bصورت ها )بهبانک

 7 /۵۲۵۰ ۵1۸7/۵ -۵۹۰/۵ هامشتریان شرکتی آن

 ۵۹۸/۵- ۵۲۵۰/۵ ۵۲1۱/۵ ۱ (B2Cوکارهای کوچک )کسب

 ۲۵ ۵177/۵ ۵171/۵ -۵7۱/۵ های نهاییکنندهمصرف

 تکدستاوردهای فین

 ۲۹ ۵1۰۹/۵ ۵1۰۲/۵ -۵۰۰/۵ دگردیسی کیفیت و نوآوری

 ۳1 ۵1۱۹/۵ ۵1۱۲/۵ -۵۰۲/۵ ایجاد توسعه پایدار

 ۰۱ ۵۵۰۳/۵ ۵۵۰1/۵ -۵۲۲/۵ نوآوری در خدمات مالی

 ۰۸ ۵۵۳۹/۵ ۵۵۳۰/۵ -۵1۰/۵ المللیرفع موانع بین

 ۱۵ ۵1۲7/۵ ۵1۲۲/۵ -۵۰۳/۵ اقتصادی کمک به رشد و توسعه

شمول مالی کشورهای محروم از تسهیل 
 جمعیت

۵1۰/۵- ۵۵۳۰/۵ ۵۵۳۹/۵ ۰۸ 

 ۲ ۵۲۲۲/۵ ۵۲1۱/۵ -۵۸۳/۵ ایجاد سرعت در پذیرش نوآوری

 ۱۸ ۵1۵۱/۵ ۵1۵۵/۵ -۵۱۳/۵ وکارتضمین اکوسیستم کسب

 ۱۰ ۵11۰/۵ ۵111/۵ -۵۱۹/۵ دگردیسی ساختاری بازار

 ۱۸ ۵1۵۱/۵ ۵1۵۵/۵ -۵۱۳/۵ های ارزش جدیدایجاد جریان

 ۰۰ ۵۵۹۵/۵ ۵۵77/۵ -۵۳۳/۵ تضمین شفافیت عملیاتی و استماع بهتر

تسهیل فرهنگ همکاری در میان بازیگران 
 بازار

۵۲۹/۵- ۵۵۰۱/۵ ۵۵۰7/۵ ۰۵ 

 ۲۹ ۵1۰۹/۵ ۵1۰۲/۵ -۵۰۰/۵ ترها و ارائه خدمات متنوعکاهش هزینه

 ۱۵ ۵1۲7/۵ ۵1۲۲/۵ -۵۰۳/۵تغییر شکل، بهبود کیفیت و ایجاد یک 
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 زیر مقوالت مقوالت اصلی
∑𝑷𝒊𝒋

×𝒌𝒏𝑷𝒊𝒋 

عدم 

 Ej اطمینان

ضریب 

به Wj اهمیت
رت

 

 انداز مالیچشم

 11 ۵1۸۰/۵ ۵1۹۹/۵ -۵۹۲/۵ ساالری(حذف بروکراسی )دیوان

منظور کاهش ایجاد تحول صنعت مالی به

 هاهزینه
۵7۱/۵- ۵171/۵ ۵177/۵ ۲۵ 

 

 

 و پیشنهادهاگیری نتیجه .2

با توجه به گستردگی استفاده از اینترنت و فناوری اطالعات فین تک امروزه فناوری نوین مالی بانکی یا 
برای  فین تکو مزایای ها هزینه .در بازار ایران هنوز در مرحله نوزادی استاهمیت زیادی در دنیا دارد که 

ها تا به امروز کشف نشده است. مطالعات مربوط به نگرش و سب و کارها توسط بسیاری از پژوهشمشتریان و ک
بنابراین پژوهش حاضر ناشناخته و ناکافی هستند.  محصوالت فین تک بر روی مشتریان در ایران اساساًپذیرش 

این مطالعه در دو بخش کیفی و کمی انجام . شدهای نوین مالی و بانکی انجام با هدف ارائه مدل پذیرش فناوری
های نوین ای مدل پذیرش فناوریها خبرگان و روش تحلیل محتوا، مقولهشد. در بخش کیفی، توسط مصاحبه ب

نهایی از  سند 1۵مقوله اصلی و تعداد  1۰مقوله فرعی،  77 مالی و بانکی شناسایی شدند. بدین ترتیب تعداد

دهی و توسط روش آنتروپی شانون، وزنهای شناسایی شده مقوله. در بخش کمی، شد تحلیل بخش کیفی حاصل
نتایج  های نوین مالی و بانکی مشخص گردند. برای پذیرش فناوریها ترین مقولهشدند تا مهمبندی اولویت

، ۵۲۳1/۵های راهبردهای سازمانی با وزن زیرمقولههای شناسایی شده نشان داد که مقولهبندی حاصل از اولویت
 باالترین اهمیت را ۵۲۲۲/۵ها با وزن و چالشگذاری و سرمایه ۵۲۲۲/۵ایجاد سرعت در پذیرش نوآوری با وزن 

دهد که برای پذیرش فناوری، راهبردها این نتیجه نشان می هستندهای شناسایی شده دارا در میان سایر زیرمقوله
سسات مالی که موضوع ؤها و مها به ویژه بانکهای سازمان در درجه اول دارای اهمیت است. سازمانراهبردیا 

فناوری اطالعات بنا نهاده و از فناوری نوین که دارای های خود را بر اساس راهبرداصلی این مطالعه هستند، باید 
در صورتی که بانک از فناوری سهولت در استفاده و قابلیت دسترسی است برای استفاده مشتریان استفاده نمایند. 

های ساده و در نوین برای ارائه خدمات مالی خود مانند خدمات کارت به کارت، خریدهای آنالین، اپلیکیشن
نمایند و فناوری تری از این خدمات استفاده میمانند آن استفاده نماید، مشتریان به شکل مطلوبدسترس و 

ای مهم برای سرعت در پذیرش نوآوری نیز مقولهتوسط آنان با سهولت بیشتری مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 
سسات مالی قابل انجام است که ؤم ها ومدیران و کارشناسان بانک از سوی. این امر نیز استپذیرش فناوری 

خدمات خود را به نحوی گسترش دهند که مشتریان با سرعت بیشتری جذب این خدمات با فناوری نوین شوند. 
دهد برای ای برای پذیرش فناوری نوین دارد که نشان میها نیز نقش عمدهو چالشگذاری همچنین سرمایه

های مربوط ها چالشسسات مالی و بانکؤهای نوین الزم است ماوریپیشرفت در هر امری و برای استفاده از فن
ها به عمل آورند. در صورتی که برای این های الزم را برای این فناوریگذاریبه این کار را بپذیرند و سرمایه

ا فناوری سسات مالی برای ارائه خدمات مطابق بؤها و منشود و یا به عبارت دیگر بانکگذاری ها سرمایهفناوری
نوین، وارد چالش نشوند، در دنیای مدرن امروزه شکست خواهند خورد و رفته رفته مشتریان خود را از دست 

، [۰۱] همکاران و ، رودریگو[۳۵] همکاران و هوهای نتایج ارائه شده در این پژوهش با نتایج پژوهشخواهند داد. 
 [۱۱] همکاران و چی ، مینگ[۱۵] لی ،[۰7] همکاران، سابین و [۳۱] همکاران و ، جین[1۲] چانگ و همکاران

حدودی همخوانی  اند تانمودهگیری که بر اساس سهولت در استفاده در پذیرش فناوری نوین مالی و بانکی نتیجه
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همخوانی  [1۸]دهاگارا و همکاران با نتایج پژوهش گذاری دارد. همچنین نتایج پژوهش به لحاظ اهمیت سرمایه

مشتریان، ابتدا راهبردها و  از سویسسات مالی برای پذیرش فناوری نوین ؤها و مشود بانکپیشنهاد میلذا دارد. 
های نوین قرار دهند و اهداف این سازمان مهم را بر اساس فناوری های سازمان خود را در راستای فناوریراهبرد

های الزم گذاریهمچنین برای این امر الزم است در بخش فناوری اطالعات سرمایهنمایند. ریزی اطالعات پایه
سسات مالی ؤهای نوین در بانک و مهای استفاده از فناوریتا زیرساختد دهنسسات مالی انجام ؤها و مبانک را

لی بانکی مورد پذیرش قرار ها به سرعت هر چه بیشتر فناوری نوین را در خدمات مامشتریان بانکو  شدهفراهم 
هایی برای یادگیری و آموزش فناوری اطالعات در بانک به وجود آیند تا بتوانند با بنابراین الزم است گروهدهند. 

هایی از قبیل این پژوهش دارای محدودیتسهولت بیشتری و کارایی باال، فناوری نوین را در بانک اجرا نمایند. 
االت ؤبه مصاحبه و سدهی در بخش کیفی و چه در بخش کمی برای پاسخ عدم همکاری نمونه آماری چه

. در شدها صرف پرسشنامه بود که به دلیل این عدم همکاری، زمان زیادی جهت گردآوری مصاحبه و پرسشنامه
سسات مالی و بانکی بر اساس ؤشود که مدل پذیرش فناوری را در منهایت به پژوهشگران آتی پیشنهاد می

حاضر مورد  پژوهشهای دیگر کیفی و کمی مانند داده بنیاد و معادالت ساختاری انجام داده و با نتایج روش
آن بر  تأثیرتوانند فناوری اطالعات و بکارگیری آن در بانک و مقایسه قرار دهند. همچنین پژوهشگران آتی می

 های واقعی نیز مورد بررسی قرار دهند. عملکرد را از طریق داده
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