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چکیده
امروزه استفاده از فینتک یا کاربرد نوآورانه فن آوری در ارائه خدمات مالی به بخش جدایی ناپذیر از صنعت
بانکداری تبدیل شده است و همکاری بانکها با استارتآپهای فینتک برای گذار به بانکداری دیجیتال،
دیگر نه انتخاب ،بلکه یک ضرورت تلقی میشود .بر این اساس در این مطالعه به ارائه مدل پذیرش
فنآوریهای نوین مالی پرداخته میشود .در بخش کیفی ،با مصاحبه از خبرگان نظری و خبرگان تجربی با
روش تحلیل محتوا ،تعداد  77مقوله فرعی 16 ،مقوله اصلی و تعداد  10سند نهایی حاصل گردید .سپس مدل
مفهومی پژوهش برای ورود به بخش کمی و مدلسازی طراحی گردید .در بخش کمی ،با استفاده از
مقولههای شناسایی شده در مدل مفهومی و بر اساس پرسشنامه ،ارائه مدل پذیرش محصوالت و خدمات
فینتک توسط مشتریان بانکهای کشور توسط معادالت ساختاری ( )PLSانجام شد .جامعه آماری در بخش
کمی ،شامل مشتریان بانک ها و موسسات مالی هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری ،توسط
فرمول کوکران ،تعداد  384نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری
نشان داد که متغیرهای مستقل آگاهی ،امنیت ادراک شده ،کارایی ،سهولت و مزیت نسبی بر نگرش نسبت به
محصوالت و خدمات فینتک تاثیر مثبت و هزینه تاثیر منفی دارد .سن و تجربه در رابطه متغیرهای مستقل
بر نگرش به محصوالت و خدمات فینتک اثر تعدیلکننده مثبت و تعدیلگر تجربه بر رابطه نگرش به
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محصوالت و خدمات فینتک با پذیرش محصوالت و خدمات فینتک تاثیر مثبت نمیگذارد اما سن در آن
رابطه نقش تعدیلگری منفی دارد .بنابراین میتوان گفت که نگرش به عنوان میانجی در رابطه میان
متغیرهای مستقل و وابسته عمل نموده است.

کلمات کلیدي :محصوالت و خدمات فنآوری مالی،فینتک ،مشتریان ،بانک
طبقهبندي G21 ،M19 ،Q34 ،M15: JEL
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مقدمه
اقتصاد جهانی طی سه دهه گذشته تا حدودی با پیشرفت فنآوری اطالعات و ارتباطات تحول
عظیمی را تجربه کرده است .به صورت خاص ،در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری منابع قابل
توجهی را در استفاده از تکنولوژیهای اطالعاتی سرمایهگذاری نموده است .در پاسخ به
خصوصیسازی ،رشد شبکههای جهانی و افزایش سطح درآمدها صنعت بانکداری تکنولوژیهای
جدید را بر پایه ارائه خدمات به کار گرفته که بانکداری الکترونیکی نامیده میشود و هدف از آن
دستیابی و حفظ مزیتهای استراتژیک میباشد (جوزف و استون .)2003 ،1بانکداری الکترونیکی
شامل سیستمهایی است که موسسات مالی ،مشتریان ،افراد یا کسب و کار را قادر میسازد برای
دسترسی به حساب ها ،معامالت کسب و کار یا کسب اطالعات در مورد محصوالت و خدمات مالی از
شبکههای عمومی یا خصوصی الکترونیکی ،از جمله اینترنت بهرهمند شوند (خورشید 2و همکاران،
 .)2016در این شرایط ،با ظهور و توسعه فنآوریهای اینترنتی ،شرکتها و بانکها در حال اتخاذ
فنآوریهای تجارت الکترونیک هستند تا بهرهوری و کیفیت را افزایش ،هزینههای عملیاتی را
کاهش داده و سریعتر به نیازهای مشتریان و شرکای تجاری پاسخ دهند .در نتیجه ،اتخاذ و استفاده
کارآمد از فنآوریهای تجارت الکترونیک تبدیل به نگرانی اصلی مدیران شده است (جاردیم –
گانکالوز 3و همکاران.)2012 ،
فنآوری مالی (فینتک) یا به تعبیر سادهتر کاربرد نوآورانه فنآوری در ارائه خدمات مالی یکی
از مهمترین نوآوریهای صنعت مالی است که تالش می کند با استفاده از فن آوری مدرن ،نوآوری
را به حوزه خدمات مالی بیاورد و این امر مرهون تسهیم اقتصاد ،قواعد (آیین نامه) مطلوب رفتاری
اطالعات میباشد (لی و شین .) 2018 ،4با حضور نسل جدید مشتریان و تغییر ذائقه آنها در استفاده
از خدمات مالی ،فینتک این وعده را میدهد که از طریق حذف هزینههای اضافی ،افزایش کیفیت
سرویس مالی و ترسیم چشم اندازهای متنوع و پایدار ،به تغییر شکل صنعت مالی قرن بیست و یکم
بپردازد .توسعه فنآوری اطالعات و زیر ساختها ،تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ و دستگاههای
تلفن همراه منجر به واسطه زدایی شرکت های مالی سنتی توسط استارت آپ های فینتکی شده
است که این امر ناشی از شخصی سازی ،یکتاسازی و همچنین جایگاهیابی صحیح خدمات مالی
توسط فینتکها میباشد .استارت آپهای فینتکی به واسطه شخصی سازی سرویسها و خدمات،
راهکارهای برآمده از داده ،فرهنگ نوآورانه و چاالکی در ارائه خدمات به مشتری ،نرخ و کارمزد
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پایین تر و دسترسی به خدمات متنوع ،راه خود را از موسسات سنتی مالی جدا نموده اند که از
طریق تلفن همراه ،ابر داده و رایانش ابری و تغییر در روش های کاری گذشته و ساختارهای محدود
کننده قابل دستیابی است.
در کشور ما نیز انجام سریع امور و عدم اتالف زمان به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت
بانکها محسوب شده و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده این رقابت ،ارزش بسیار زیادی
برای فن آوری و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند .در بانکداری نوین،
تشریح خدمات بانک و خصوصا خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و مشتریان حق دارند از
طریق رسانههای عمومی ،خدمات بانکها را بشناسند .از این رو بانکها برای کارایی نیاز به کسب
اطالعات کافی از مشتری ،درک عالئق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند .در ایران علیرغم
اهمیت بسیار خدمات الکترونیک بانکها ،همچنان تعدادی از مشتریان ترجیح میدهند برای
پرداخت هزینه آب ،برق ،تلفن و غیره یا انتقال از حسابی به حساب دیگر در صفهای طویل بانک
وقت بگذرانند؛ بر این اساس پذیرش بانکداری الکترونیک در کشور ما مسئلهای پیچیده است .امروزه
با توجه به پیشرفتهای فنآوری اطالعات و اثرگذاری این فنآوری بر جوانب مختلف زندگی و ظهور
عصر دیجیتال ،تغییر در زمینههای مختلف امری گریز ناپذیر شده و در صورت ناسازگاری سازمانها
با این تغییرات و نوآوریها ،ناکارآمدی سازمانها بیش از پیش مشهود خواهد شد (شیرعلی و
دانایی .)1397 ،کاربرد فنآوریهای نوین در حوزه خدمات مالی فرصت های فراوانی از جمله
فرصتهای شغلی بسیاری را برای نسل هزاره سوم خلق مینماید .شرکتهای فینتکی میتوانند
بانکها را از ساختار سنتی خارج نمایند و با بهبود تجربه بانکداری دیجیتال در توسعه فرایند
خدمت و محصول سرعت بخشند و نسبت به تغییرات سریع در حوزه تکنولوژی ،فرایند وامگیری،
مدیریت ریسک و غیره کمک شایانی بنمایند .همچنین انواع فنآوری ها مانند پایانههای فروش
همراه ،پایانههای فروش تبلت محور ،بازرگانی آنالین و شرکتهایی که در حال متحول کردن این
فضا و تسهیل و ارزان کردن تجارت برای تمام طرف ها هستند ،رشد در این زمینه را دو چندان
می نمایند و ما در آینده نزدیک جایگزینی کامل کیف پولهای همراه با پول نقد و کارتهای
پالستیکی را شاهد خواهیم بود .بر همین اساس و با توجه به اهمیت پذیرش خدمات مالی نوین
بانکی ،پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پذیرش محصوالت و خدمات فینتک توسط مشتریان
بانکهای کشور انجام شده است.
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 .1مباني نظري و پیشینه
فنآوری مالی نوعی نوآوری مالی است که باعث ایجاد مدلهای تجاری جدید،کاربردها ،فرآیندها و
محصوالت جدیدی می شود که بر روی بازارهای مالی و موسسات ارائه خدمات مالی تاثیر بسزایی
دارد (نجفی .)1399،فنآوری اطالعات به معنای به کارگیری سیستمها ،شبکههای ارتباطی و
کامپیوترها برای پردازش و مدیریت دادهها در جهت کسب و ذخیره دادهها است .با توسعه تجارت
الکترونیک و صنعت انفورماتیک ،حد فاصل فرد و دنیای بیرون شیشه مانیتوری است که در مقابلش
قرار گرفته ،به سادگی میتوان با فشار چند دکمه و تایپ یک آدرس به فروشگاهی وارد شد و
تمامی کاالهای مورد نیاز را خریداری کرد و نگرانی خاصی بابت پرداخت صورتحساب اجناس
خریداری شده نداشته باشد؛ چرا که سرعت توسعه تجارت الکترونیک سبب شده که شکل تازهای از
پول و نیز روش پرداخت آن از طریق سیستمهای الکترونیک و کامپیوترهای متصل به اینترنت
ایجاد شود .تحوالت فنآوری به ویژه فنآوری اطالعات در دهه اخیر ،شیوههای اجرایی مدیریت
سازمان و چگونگی انجام خدمات مالی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است .عامل موثر و شتاب
دهنده بخش مالی و خدمات مربوط به آن ،پیشرفت روزافزون فنآوری اطالعات بوده و خدمات مالی
الکترونیک هر روز با شتاب بیشتری در حال گسترش است .در سالهای اخیر ،خدمات مالی
الکترونیکی چه به صورت لحظه ای و چه از طریق تلفن همراه یا دیگر ابزارهای انتقالی از راه دور و
یا از طریق کارت های هوشمند گسترش سریعی یافته و انقالب خدمات مالی الکترونیکی به شدت
ساختار و طبیعت خدمات مالی را در بانکها متحول کرده (مدبرنیا.)1392 ،
فینتکها از طرق مختلف فرصتهایی برای نوظهوران ،سرمایهگذاران و بانکها بوجود آوردند.
نوظهوران در عرصه اقتصاد با تکیه بر خالقیت خود میتوانند راه حلهای مناسبتری برای نیازهای
خود بیابند بطور مثال :بانکها می توانند پورتفلیویی از عالیق و خواسته سرمایهگذاران را با توجه به
تخصص و تجاربی که دارند از طرق دادهکاوی ،پرسشنامه و نظرسنجی جمعآوری کنند تا آنها را
به سرمایهگذاری در استارتآپها سوق دهند.سرمایهگذاران با تجارب و امکانات فیزیکی و سرمایه
خود و حتی با بهکارگیری آنها در مجموعههای کاری،به این شرکتها کمک رسانی میکنند.
بانکها بدین وسیله ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش میدهند .بنابراین سرمایه گذاران ،پول
خود را با ریسک شخصی سرمایهگذاری کرده و بانکها نیز این ریسک را با ابزارهای مشاورهای و
کمک به استارتآپها برای تسهیل فرآیندهای کاری خود به حداقل میرسانند (قائمی.)1396 ،
دولتها نیز میتوانند با تصویب و اجرای سیاستها و قوانین به منظور تسهیل توسعه فینتک و با
هدف تشویق کارآفرینان برای افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور فعالیت کنند (روحانی راد ،شایان،
)1399
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با وجود چالشها و مسائل بزرگی که پیش روی این حوزه بوده است ،تا اوایل دهه  80شمسی حوزه
بانکداری الکترونیک در کشور محدود به تهیه محصوالت خارجی و بومیسازی این محصوالت و ارائه
خدمات روی این محصوالت بود که البته در شرایط آن زمان ،شرکتهای ارائه دهنده این خدمات،
به عنوان پیشگامان این حوزه ،زحمات زیادی را متحمل شدهاند .حضور شعب مجازی در قالب
بانکداری الکترونیکی ،ارمغان جدید فنآوری اطالعات برای دنیای بانکداری و پاسخ به این تقاضای
جدی است .راهکارهای بانکداری مجازی شامل اینترنت بانک ،تلفن بانک ،همراه بانک ،ایمیل بانک،
مدیریت کانال و درگاه پیام است .کاربرد فنآوری اطالعات در بانکداری نوین ،ارائه خدمات شبانه
روزی در دورترین نقاط را تبدیل به یکی از ابتداییترین خواستههای مشتریان نموده و نپرداختن به
آن منجر به حذف بانک از عرصه رقابت خواهد شد .ارائه خدمات بانکداری مجازی ،عالوه بر افزایش
خوشنودی مشتریان ،با کاهش هزینهها بر افزایش سود بانکها تاثیر مستقیم خواهد داشت .به این
ترتیب مشتریان میتوانند تا در هر ساعت از شبانه روز ،سبد کاملی از خدمات بانکی را در حداقل
زمان ممکن و در بستری امن و سهل الوصول دریافت کنند .به دنبال تحوالتی که با گسترش
استفاده از اینترنت به وجود آمد ،از یک سو بانکها و مؤسسات مالی سنتی دریافتند چارهای جز
پذیرش روند گذار ندارند ،از سویی دیگر بحران مالی سال  2008نیز باعث نمایان شدن ناکارآمدی
نظام بانکداری و سرمایهگذاری شد .به این ترتیب فرصت مناسبی برای استارتآپها و فعاالن حوزه
فنآوری فراهم شد تا وارد حوزه مالی شوند .همچنین نسل جدیدی از مشتریان شکل گرفته بود که
نیازهای جدیدی با خود همراه داشتند؛ مشتریانی که وقت یا حوصله مراجعه حضوری به بانک را
نداشتند و خواهان دسترسی سریعتر به خدمات متنوع بانکی بودند .عالوه بر این نسل جدید،
مشتریان سنتی نیز به دلیل کند بودن ،جذاب نبودن تجارب کاربری ،خدمات پس از فروش
نامناسب ،هزینه باال و از همه مهم تر شفاف نبودن عملکرد بانکها ،اعتمادشان را به بانکها از دست
داده بودند .در این میان استارتآپهای فینتک با بررسی دقیق تمامی کسب و کارهای بانکها و
نیازهای مشتریان ،درصدد یافتن راه حلی مناسب برای مشکالت مشتریان و بانکها برآمدند و
دریافتند بیشترین حوزههای درگیری مشتریان با بانکها کدام هستند .به همین دلیل در حال
حاضر فعالیت استارتآپ های فینتک را در چند حوزه مشخصتر میتوان مشاهده کرد (اوحدی و
ناصری.)1398 ،
در  18سال اخیر ،کاربرد تجارت الکترونیک در تجارت به دلیل مزایای مختلف افزایش پیدا
2
کرده است (سالیمون و همکاران .)2017 ،همانطور که توسط توربان 1و همکاران ( )2008و چونگ
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و همکاران ( ) 2010بیان شد ،مزایای تجارت الکترونیک عبارتند از :کاهش هزینه ،باز شدن تجارت،
کاهش در تاخیر زمان تجارت و تامی خدمات فردی برای مشتریان .صنعت بانکداری به صورت کلی
از بانکداری الکترونیک به عنوان ابزاری برای تجارت الکترونیک استفاده میکند .این امر باعث ایجاد
بهبودهای شگرف در خدمات و عملیات بانکها به خصوص در در صرف جویی هزینه شده است
(چونگ و همکاران .)2010 ،این مزایا آشکار هستند چون بانکداری آنالین ماهیت روابط بین بانکها
و مشتریان را تغییر داده است .به عنوان مثال ،در بانکداری شعبه فیزیکی ،اطالعات به کارمندان
بانک محدود بود .در آن حوزه ،مشتریان تنها میتوانستند خدمات را از طریق تعامل مستقیم با
مسئوالن بانک بدست آورند (سیکدار 1و همکاران .)2015 ،بانکداری الکترونیک آن سیستم را تغییر
داده است چون یک مشتری متوسط میتواند به صورت مستقیم به اطالعات بانک بدون رجوع به
بانک دسترسی داشته باشد .همانطور که توسط گوپتا و ارورا )2017( 2مطرح شد ،بانکداری آنالین
در کل فراهم کننده دسترسی مستقیم به اطالعات و دادههای مربوط به حساب و تراکنش ها است
و ارائه دستور ،درخواست را به بانک تسهیل می کند؛ و انتقال وجه را براساس نیاز دارنده حساب
ممکن می سازد.
به رغم تمام مزیتهای ذاتی فناوری اطالعات در بخشهای اداری ،هنوز بکارگیری آن با
مقاومت مشتریان در برابر پذیرش فناوری اطالعات همراه است (عبدخدا و همکاران.)1392 ،
علیرغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوریهای اطالعاتی در اداره های
دولتی ،هنوز برخی از مشتریان به رغم دسترسی به فناوریها ،از آن استفاده نمی کنند .این موضوع،
نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش خدمات و محصوالت فینتک
توسط مشتریان در صنعت بانکداری دارد (ونگ 3و همکاران .)2013 ،پذیرش بانکداری اینترنتی یک
مشکل چالش برانگیز برای بانکها و محققین مختلف دانشگاهی است که در بسیاری از بانکها به
این امر پرداخته نشده است که باید چه عواملی را در پیش گیرند تا مشتریان از این خدمات استفاده
نمایند .تجربه نشان داده است که نرخ اتخاذ فنآوری اطالعات در کشورهای در حال توسعه در
مقایسه با ملل پیشرفته ،بسیار پایین است .این امر همراستا است با ابوشناب 4و همکاران ()2010
تاکید دارند که نرخ پایین اتخاذ بانکداری آنالین در اردن نگران کننده است؛ که این نتایج توسط
المجالی و مات )2011( 5نیز تایید شد .آدسینا و آیو )2010( 6استدالل کردند که در حالی که
1

Sikdar
Gupta & Arora
3
Wang
4
AbuShanab
5
Al-Majali & Mat
6
Adesina & Ayo
2

] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2022-11-26

232

ارائه مدل پذیرش محصوالت و خدمات  /...حسین خزاعي ،فرشاد فائزي رازي ،یونس وکیلالرعایا

بانکداری الکترونیک ممکن است در میان تامین کنندگان خدمات در نیجریه فراگیر باشد اما مدارک
کافی برای مشخص کردن پذیرش آن در میان مشتریان وجود ندارد .این حقیقت اخیرا توسط آگوو
( )2012پشتیبانی شده و نیز تکرار شده است (سالیمون و همکاران .)2017 ،همچنین ،سیکدار و
همکاران ( )2015نیز نگرانی در مورد نرخ پایین اتخاذ در هندوستان را مطرح کرده اند و تایید
میکنند که بانکداری الکترونیک همچنان برای بقا درگیر است و باید از مرگ زودهنگام حفظ شود.
چندین مطالعه عوامل احتمالی را شناسایی کردهاند که باعث نرخ پایین اتخاذ بانکداری
الکترونیک میشوند .به عنوان مثال ،آدسینا و آیو ( )2010سودمندی ادراک شده ،سهولت کاربرد
ادراک شده ،اعتبار ادراک شده و خودکارآمدی مشتری را به عنوان عوامل اثرگذار بر نگرش مشتری
نسبت به نیت اتخاذ بانکداری الکترونیک در نیجریه مطرح میکنند .مطالعه کیفی آگوو)2012( 13
فقدان امنیت را مهمترین مانع بازدارنده اتخاذ بانکداری الکترونیکی در نیجریه در نظر گرفت.
سیکدار و همکاران ( )2015اعتماد ،سهولت استفاده ،محدودیتهای کاربرد ،قابلیت دسترسی و نیت
در میان مشتریان بانکداری الکترونیک در هندوستان را در نظر گرفت .چونگ و همکارن ()2010
حمایت دولت ،سودمندی ادراک شده و سهولت کاربرد ادراک شده و اعتماد را در نظر گرفتند.
همچنین نظریههای بسیاری برای پذیرش فنآوری وجود دارد که توسط محققان مختلف مورد
بررسی قرار گرفتهاند؛ مانند نظریه عمل مستدل (فیشبین و آزجن ،)1975 ،2نظریه رفتار
برنامهریزی شده (آزجن ،)1985 ،نظریه پذیرش فنآوری دیویس (دیویس ،)1986،3نظریه انتشار
نوآوری (راجاگوپال ،)2002 ،4نظریه واحد پذیرش و استفاده از فنآوری (پاراسورامان و کولبی،5
2015؛ پاراسورامان )2000 ،بر اساس مدلهای پذیرش فنآوری ارائه شده ،فرایند پذیرش مشتری
فراتر از درک راحتی و درک سودمندی فنآوری و همچنین راحتی در قصد پذیرش است (الی،6
 .)2017اخیراً نیز محققانی مانند کاراکارا و اوزابوهین ،)2019( 7مشتاق و برونیو ،)2019( 8چامیو 9و
همکاران ( )2019و دهاگارا 10و همکاران ( )2020استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو
توسعه فنآوری نوین در صنعت مالی و بانکی را بررسی نمودهاند که همگی بر لزوم پذیرش فنآوری
در صنعت بانکداری تاکید دارند.
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جدول  .1نظریههاي پذیرش فنآوري
تئوري

نظریه پرداز اصلي و سال
ارائه

اهداف

عمل مستدل

فیشبن و آزجن1975،

تاثیر نگرش هنگام پردازش اطالعات از
محیط بر رفتار

رفتاربرنامه ریزی شده

آزجن1985،

تاثیر نگرش بر رفتار

پذیرش فنآوری

دیویس1986،

تاثیر نگرش بر تصمیم گیری و پذیرش
قنآوری

انتشار نوآوری

راجاگوپال2002،

تصمیم گیری برای میل به پذیرش،میل به
کاربرد نوآوری

واحد پذیرش و استفاده از
فنآوری

پاراسورمان و
کولبی2015،؛2000

تاثیر انتظارات مزیت و رفتار استفاده از
فنآوری

با توجه به عواملی که برای پیش بینی اتخاذ بانکداری الکترونیک توسط این پژوهشگران
استفاده شده اند ،مشخص می شود که این مطالعات از تقسیم بندی و عدم اجماع در مورد محرک
ویژه این محصول سیستم اطالعات رنج میبرند .همچنین ،نتایج این مطالعات همخوان نیستند لذا
سردرگمی حول اتخاذ این سیستم را نشان داده و نیازمند متغیر تقویت شده بین برخی از این پیش
بینی کننده و اتخاذ بانکداری الکترونیک می باشند .این امر به محققان کمک می کند تا به صورت
تاریخی جریان اتخاذ در میان کاربران را توضیح دهند.
سابین 1و همکاران ( )2019در پژوهشی به بررسی مطالبات بیمه آنالین پرداختند .این
چارچوب با استفاده از دادههای حاصل از نظرسنجی از  292مشتری که خرید بیمه آنالین را انجام
داده اند  ،با مدل سازی معادالت ساختاری آزمایش شده است .تحقیقات قبلی در خدمات مالی
نشان داده است که اعتماد به نفس یکسان یا مهمتر از سود درک شده و سهولت درک شده در
شکل گیری نگرش نسبت به پذیرش برنامههای بیمه آنالین است.یافتههای این پژوهش با نشان
دادن ،در بهترین حالت ،رابطه ضعیف بین اعتماد به نفس و قصد استفاده از سرویس آنالین مغایرت
دارد ،اعتماد تا حدودی معنی دار است .با این حال ،سهولت درک شده ،سودمندی درک شده و
نگرش فن آوری در تنظیم مطالبات بیمه آنالین از اهمیت باالیی برخوردار هستند .چانگ 2و
همکاران ( )2019در تحقیقی به بررسی پذیرش خدمات فینتک در مالزی پرداختند .نتایج نشان
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داد که تمام سازههای فوق با قصد اتخاذ فینتک رابطه مثبت و معناداری دارند .نتایج نشان داد که
تمام سازههای فوق با قصد اتخاذ فینتک رابطه مثبت و معناداری دارند .با این وجود ،در مقایسه با
پاسخ دهندگان زن در تصویب فینتکدر مالزی ،نسبت به پاسخ دهندگان مرد قصد بیشتری داشتند.
پیامدهای این مطالعه برای شیوههای بازار به ویژه در موسسه مالی در تصمیم گیری در مورد فرآیند
بانکی ،محققان بیشتر در چارچوب پژوهش بهبود یافته و مدیران خرده فروشی عوامل اصلی در
تأثیرپذیری از قابل قبول فنآوری های مالی مانند کیف پول الکترونیکی را شناسایی کردند .هو 1و
همکاران ( )2019در پژوهشی به بررسی قصد اتخاذ خدمات فنآوری مالی برای کاربران بانک :یک
آزمون تجربی با یک مدل پذیرش فنآوری گسترده پرداختند .نتایج نشان داد که اعتماد کاربران به
خدمات فنآوری مالی تأثیر بسیار چشمگیری در نگرش کاربران برای پذیرش دارد .عالوه بر این،
سهولت درک و خطر درک شده بر نگرش کاربران نسبت به پذیرش در مورد خدمات فنآوری مالی
تأثیر نمیگذارد .جین 2و همکاران  )2019درپژوهش خود با عنوان عوامل موثر بر پذیرش
محصوالت فین تکی نخست به شناسایی عوامل موثر بر آگاهی و پذیرش مصرف کننده نسبت به
محصوالت و خدمات فینتک در مالزی میپردازد و ثانیا به توسعه چهارچوب مفهومی که شامل
متغییرهای مستقلی مانند کارایی ،سهولت استفاده ،امتیاز نسبی (مزیت رقابتی) ،ریسک درک شده،
هزینه ادراک شده است می پردازد .همچنین اثر میانجی سن و تجربه را بین متغیر مستقل آگاهی و
متغیر وابسته پذیرش میسنجد .این پژوهش شکاف پژوهشهای قبلی کشور مالزی را پر میکند.
هدف اصلی پژوهش توسعه فاکتورهای مفهومی که برآگاهی و پذیرش محصوالت و خدمات فینتک
در میان مصرف کنندگان مالزیایی تاثیر میگذارد.
لگوو( )2021در تحقیق خود به ارائه تجزیه و تحلیل توصیفی مربوط به فینتکو بانک در
گذشته ،حال و آینده ،به ویژه در اندونزی به عنوان یک مطالعه موردی پرداخت و بیان نمود تا به
امروز استفاده از دستگاههای خودپرداز در بانکهای سنتی اندونزی نوعی پیاده سازی فینتکاست.
در حال حاضر  ،انتظار میرود که همکاری بانک مدرن و صنعت فینتک باعث افزایش مشارکت
مالی در بانک شود .برای ایدههای آینده  ،تحقیقات نیاز به بررسی عمیق تأثیر فینتکدر بانکها و
سیستم های بانکی در اندونزی دارد.لیوگی ووگ ( )2020در پژوهشی بر وابستگی محرکهای
اساسی رشد تحول بانکداری دیجیتالی به استفاده از بینشهای مبتنی بر اطالعات مبتنی بر هوش
مصنوعی پرداخت که رفتار مشتری و نیازهای مالی و بانکی آنها را به صورت آنالین برآورده میکند.
آنها ممکن است برای خدمات  24ساعته و  7روزه ،افزایش سرمایه گذاری در فنآوریها،
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سیاستهای حمایتی دولت ،رشد صنعت تجارت الکترونیک و افزایش استقبال از راهحلهای
پرداخت الکترونیکی تلفن همراه  ،سلف سرویس شخصی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه دهند .لی و
شین ( )2018در پژوهشی به بررسی مدل پذیرش فنآوری نوین بیت کوین توسط مشتری
پرداخت .با استفاده از روش  PLSنتایج نشان داد که قصد رفتاری از بیت کوین عمدتاً تحت تأثیر
سودمندی و امنیت درک شده است .با این حال ،سهولت درک شده قابل توجه نیست و فقط به طور
غیرمستقیم به هدف تأثیر می گذارد .مینگ چی 1و همکاران ( )2016در پژوهشی به بررسی عوامل
اصلی تأثیر بر رضایت از خدمات مالی اینترنت :یک مطالعه تجربی در تایوان پرداختند .این نتیجه
مطالعه نشان داد که مشتریان ما لی تایوان انتظارات باالیی از امنیت اطالعات دارند و محصوالت
فنآوری پیشرفته را با کارکردهای پیچیده ترجیح میدهند .نتیجه نشان داد که رفتار استفاده
مشتری متاثر از درک سودمندی است نه درک سهولت استفاده .نتیجه تأثیر ناظران از تجربه ،تأثیر
تعدیل کننده مثبتی بر قا بلیت استفاده عینی در سهولت استفاده درک شده داشت .این پژوهش
فاکتورهای اصلی تأثیرگذار بر توسعه مالی اینترنت در تایوان را برای ارائه دستورالعمل های دولت
محلی و امور مالی در زمینه توسعه اینترنت در حالی که همزمان با تدوین استراتژی توسعه مالی
اینترنت استفاده می شود .رودریگو 2و همکاران ( )2016در پژوهشی به این سوال پرداختند که
سهولت استفاده در درک لذت بردن چه نقشی دارد؟ مورد مورد بازی در بانکداری الکترونیکی .برای
ارزیابی عوامل مؤثر بر تصدیق بازی در بانکداری الکترونیکی ،پژوهشهایی برای ارائه یک مدل
مفهومی که نشانگر اتخاذ برنامههای کاربردی کسب و کار بازیافت شده توسط مشتریان بانکی است،
در زمینه بانکداری الکترونیکی تهیه شد .دو مطالعه کمی انجام شد تا شود کنیم که چگونه
مشتریان بانکی یک نرم افزار کسب و کار و تغییرات آن (یا پیشرفت) آن را با گذشت زمان نشان
می دهند .این پژوهش بر اساس دو مطالعه انجام شده است :مطالعه  Aدر سال  2012و مطالعه B
در سال  2015انجام شد .از مشتریان بانکی آنالین دعوت شده است تا اهمیت متغیرهای مربوط به:
اجتماعی بودن ،سهولت استفاده ،سودمندی ،لذت بردن و قصد استفاده از سیستمهای بانکی
الکترونیکی با ویژگیهای بازی و نشانههای اجتماعی را ارزیابی کنند .نتایج نشان داد که سهولت
استفاده و لذت با یکدیگر ارتباط دارند و هر دو در استفاده از بانکداری الکترونیکی تأثیر دارند.
مایسینگ 3و همکاران ( )2010در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر در پذیرش خدمات بانکی تلفن
همراه در پایین هرم در آفریقای جنوبی پرداختند .این پژوهشها نشان داده است که مشتریان اتخاذ
بانکداری از طریق تلفن همراه را تا زمانی که تصور میشود مفید در نظر گرفته شده است که
1

Ming-Chih
Rodrigues
3
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2
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استفاده از آن آسان خواهد بود ،در نظر میگیرند اما مهمترین عامل برای مشتری هزینه است.
خدمات باید مقرون به صرفه باشد عالوه بر این ،به ارائه دهندگان خدمات بانکی تلفن همراه ،اعم از
بانکها و ارائه دهندگان شبکه تلفن همراه ،باید اعتماد کرد .اعتماد به طور قابل توجهی با خطر
درک شده رابطه منفی داشت بنابراین ،اعتماد در کاهش ریسک و تقویت وفاداری مشتری نقش
دارد.
بر اساس پیشینه پژوهشهای انجام شده ،پژوهشهای داخلی مروری بر موانع و چالش های
«توسعه و یکپارچه سازی فنآوریهای مالی (فینتک) » در ارائه خدمات بانکی به مشتریان
همکاری بانک و فینتک :مروری نظاممند بر ادبیات علمی ،تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی
برفینتکدر حوزه بانکداری ،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعامل بانکها و فنآوریهای
نوین مالی (فینتکها) با رویکرد ترکیبی پرداخته و در حیطه عوامل موثر بر پذیرش فینتک
صورت نگرفته و بنابراین این پژوهش در داخل و برای کشور ایران دارای نوآوری است .پژوهشهای
پیشین خارجی نیز بر اساس بانک یا مالی به صورت جداگانه بررسی شدهاند و پژوهشی هر دو
موضوع را مورد ارزیابی قرار نداده است .بنابراین مطالعه حاضر از نظر موضوع و همچنین از نظر
انجام آن در داخل کشور دارای نوآوری است.
 .2روش شناسي پژوهش
مطالعه حاضر از نوع پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی) بوده و از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ
نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی -اکتشافی با رویکرد استقرایی است .لذا پژوهش حاضر در دو بخش
کیفی و کمی انجام شده است .در بخش کیفی ،از روش تحلیل محتوا استفاده شد .در این بخش،
3
سه مرحله اساسی روشهای کیفی شامل؛ کدگذاری باز ،1کدگذاری محوری 2و کدگذاری انتخابی
مورد استفاده قرار گرفت .بر این اساس از مصاحبههای نیمه ساختار یافته با خبرگان شامل خبرگان
نظری (اساتید دانشگاهها) و خبرگان تجربی (مدیران بانکها) استفاده شد .مصاحبه مشتمل دو
بخش بوده که بخش اول ،اطالعات جمعیت شناختی خبرگان و بخش دوم سواالت اصلی مصاحبه
مشتمل بر  6سوال است .روش نمونه گیری به صورت قضاوتی است و حجم نمونه تا اشباع نظری
ادامه یافت (اشتراوس و کوربین )1994 ،4پس از انجام مصاحبه ،اشباع نظری با تعداد  15مصاحبه
بدست آمد .همچنین از میان خبرگان مورد مطالعه 12 ،نفر مرد 3 ،نفر زن؛  2نفر دارای تحصیالت
1
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3
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4
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2
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کارشناسی 3 ،نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  10نفر دارای تحصیالت دکتری هستند .در
نهایت به جز  2نفر از آنان ،سایر پاسخ دهندگان به مصاحبه ،دارای سابقه فعالیت باالی  10سال
بودند .تجزیه و تحلیلهای بخش کیفی توسط نرم افزار  MAXQDAانجام شد.
در بخش کمی ،جامعه آماری شامل مشتریان بانکها و موسسات مالی هستند که با توجه به
نامحدود بودن جامعه آماری ،توسط فرمول کوکران ،تعداد  384نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند .از میان نمونه آماری انتخاب شده در بخش کمی ،از نظر جنسیت  58درصد زن 42 ،درصد
مرد؛ از نظر سن  26درصد  18-30سال 38 ،درصد  31-40سال 26 ،درصد  41-50سال10 ،
درصد  51سال به باال؛ از نظر تحصیالت 12 ،درصد دیپلم و پایینتر 10 ،درصد فوق دیپلم38 ،
درصد کارشناسی 33 ،درصد کارشناسی ارشد و  7درصد دکتری بودهاند .در ادامه ،از عوامل نهایی
شناسایی شده در بخش کیفی ،پرسشنامهای مشتمل بر  77سوال و در طیف لیکرت طراحی گردید
و در اختیار نمونه آماری قرار داده شد .در نهایت تحلیل پرسشنامهها و مدلسازی توسط روش
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جرئی ( )PLSو نرم افزار  Smart PLSانجام شد.
 .3یافتهها
 .1-3یافتههاي بخش کیفي
چنانچه گفته شد ،بخش کیفی توسط روش تحلیل محتوا و در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده است .تحلیل محتوا از روشهای عمده مشاهده اسنادی
است که به وسیله آن میتوان متون ،اسناد و مدارک و در واقع هر گونه سند ثبت و مطالب ضبط
شده ای را مورد ارزیابی و تحلیلی منظم و با درجات باالیی از پایایی انجام داد (اشتراوس و کوربین،
 .)1994در این بخش ،توسط مصاحبه با خبرگان و روش تحلیل محتوا ،مقولههای مدل پذیرش
فنآوریهای نوین مالی و بانکی شناسایی شدند .بدین ترتیب تعداد  77مقوله فرعی 16 ،مقوله
اصلی و تعداد  10سند نهایی از تحلیل بخش کیفی حاصل گردید .سپس مدل مفهومی پژوهش
برای ورود به بخش کمی و مدلسازی طراحی گردید.
 .1-1-3کدگذاري باز
در این مطالعه ابتدا محتوای کلیه مصاحبهها پیادهسازی و سپس کدگذاری باز آنها به روش
کدگذاری نکات کلیدی انجام شد .بدین ترتیب که دادههای جمعآوری شده در مصاحبهها در فایل
 Wordمکتوب شده و سپس توسط نرم افزار  MAXQDAتجزیه و تحلیل نوشتههای موجود،
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کدهای باز ایجاد گردید .کدگذاری باز خود شامل سه مرحله است :کدگذاری باز مرحله اول،
کدگذاری باز مرحله دوم و کدگذاری باز مرحله سوم .در کدگذاری باز مرحله اول ،کدها شناسایی
میشوند .در کدگذاری باز مرحله دوم برای هر کد توضیحی ارائه میشود و در کدگذاری باز مرحله
سوم کدهای مرحله دوم که به یکدیگر نزدیک هستند با هم ادغام شده و تشکیل یک کد با عنوانی
کوتاه میدهند (مارکی 1و همکاران .)2020 ،بدین ترتیب در مجموع  391کد از کدگذاری باز
مرحله سوم استخراج گردید .جدول ( )2تعداد کد استخراج شده از هر مصاحبه را نشان میدهد.
پس از کدگذاری اولیه ،برای سادگی روند انجام کار ،کدهایی که معنای نزدیک به یکدیگر داشتند با
یکدیگر ادغام شده و در نهایت  77کد برای تحلیل وارد شبکه محوری شد .جدول ( )2نیز بخشی از
مصاحبهها به همراه مقولههای استخراج شده از آنها را نشان میدهد.
جدول  .2تعداد کد باز مرحله سوم استخراج شده از هر مصاحبه
شماره مصاحبه

تعداد کد باز مرحله سوم استخراج شده

1

10

2

15

3

12

4

10

5

12

6

15

7

10

8

22

9

21

10

12

11

17

12

18

13

13

14

12

15

10

مجموع

215
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جدول  .3بخشي از مصاحبهها به همراه مقولههاي استخراج شده از آنها
متن مصاحبه

کدهای باز استخراج
شده

برای پذیرش فنآوری نوین در بانکها الزم است به هوش مصنوعی توجه بسیاری شود.
هوش مصنوعی یک ربات پاسخگوی هوشمند است که جایگزین اوپراتورهای انسانی
شده و به طور اتوماتیک پاسخگوی تماسهای مشتریان خواهد بود .توسط هوش
مصنوعی ،میتوان به مشتریان پاسخ داد و هزینهها را نیز به طور چشمگیری کاهش داد.

هوش مصنوعی

امنیت یک نگرانی در بحث های مالی و بانکی است .سرقت پول و سایر مشکالت مانند
گم کردن پول میتواند ضررهای بسیاری را به مشتریان وارد آورد .توسط فنآوری
اطالعات در بانک ،می توان امنیت پول را تا حد زیادی افزایش داد .البته امروزه
مشکالتی از این نظر مانند هک کردن ،بدافزارها و غیره وجود دارد که الزم است نسبت
به مقابله با این موارد اقدامات الزم صورت گیرد.

امنیت اطالعات

به طور کلی سن مشتریان تاثیر زیادی برای پذیرش فنآوری توسط آنان دارد .مشتریان
جوانتر بیشتر از فنآوری مدرن استفاده میکنند و بنابراین پذیرش فنآوری نوین
توسط آنان بیشتر است .اما مشتریان مسنتر همچنان مایل به استفاده از روشهای
سنتی مانند مراجعه حضوری به بانک حتی برای پرداخت قبوض هستند که الزم است
برای این افراد نیز خدماتی صورت گیرد که فنآوری نوین به سادگی و با سهولت برای
آنان در دسترس باشد.

سن افراد

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .2-1-3کدگذاري محوري
کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل در روش تحلیل محتوا است .هدف از این مرحله
برقراری رابطه بین طبقات تولید شده در مرحله کدگذاری باز است (کریسول .)1998 ،1در
کدگذاری محوری ،کدهای تولید شده در گام قبلی ،توسط ایجاد شبکههای ارتباطی میان این کدها
به یکدیگر مرتبط میشوند .این فرآیند توسط تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از کدگذاری باز
بدست می آید .بنابراین هدف از کدگذاری محوری ،مرتب سازی رابطه میان هر مفهوم است (سون،2
 .) 2011هنگام برقراری اتصاالت در شبکه ،الزم است بررسی شود که این مقولهها به چه صورت با
یکدیگر در ارتباط هستند .این مرحله توسط تشکیل شبکهها جهت ایجاد ارتباطات بین مفاهیم،

2
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مقولهها و مولفهها انجام شد .با توجه به تحلیل دادههای کیفی پژوهش حاضر ،تعداد  77مقوله
فرعی 16 ،مقوله اصلی و تعداد  10سند نهایی ،به صورت جدول ( )4حاصل گردید.
جدول  .4سند ،مقوالت اصلي و زیرمقوالت شناسایي شده در کدگذاري محوري
سند

مقوالت اصلي

زیر مقوالت
خودخدمتی آنالین

رابط کاربري

افزایش چرخه عمر مشتری

بانکداری شخصی
تجزیه و تحلیل مشتری
ارائه تجربه دیجیتال برای مشتری

ارزیابی جامع اعتبارات

بازیوارسازی
واقعیت مجازی و همافزوده

محور

فنآوري داده

بهکارگیری تکنولوژی

فینتک

ارائه محصوالت

خدمات فینتک

نگرش نسبت به محصوالت و

جامعیت فینتک

محصوالت

آگهی
امنیت درک شده
کارایی
سهولت درک شده
هزینه
مزیت نسبی
اتصال به درگاههای دیگر
آنالیتیک
یادگیری ماشینی
هوش مصنوعی
سرعت و راحتی
معامالت ارزانتر
محصوالت شخصیتر
انتخاب وسیع

مدیریت استراتژي

جلوگیری از شائبه خلق پول
راهبردهای سازمانی
توسعه و اجرای استراتژی

تیم و کار تیمی
تأمین و جذب سرمایه کافی
انطباق با قواعد رگالتوری
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اثرگذاری و فراگیری
شناخت درست نیاز بازار
شناخت بازار هدف

اکوسیستم مدلهای کسب وکار
سرمایهگذاری و چالشها

خدمات فینتک

پذیرش محصوالت و

سن افراد
ویژگیهای دموگرافیک افراد

تجربه افراد
پلتفرمسازی
رایانش ابری

توانمندسازهاي زیرساختي

مدیریت عملکرد

APIهای رایگان
ایجاد جریانهای ارزش جدید
ایجاد شفافیت عملیاتی
پیادهسازی بسترهای دیجیتال ادغامشده
اثر شبکهای و همافزایی

بسترسازی فینتک

اطالعات تبادالت مالی
ارزشافزوده باال
پشتیبانی از پلتفرمهای مختلف
امنیت اطالعات
خلق پول

مدیریت ریسک

خطرات مبتنی بر فنآوری

ایجاد انحصار جدید
اقدامات هوشمندانه در فرآیند ارزیابی خطرها
و مشکالت احتمالی
محرومیت بعضی از افراد

خطرات مبتنی بر فعالیت افراد

حقوق نامشخص
تصمیمگیری ناعاقالنه
حمایت دولت و قانونگذار

تعالي عملیاتي

فضای کسبوکار و دسترسی
به بازار

اتوماسیون رباتیک پردازش
رباتهای چت
دسترسی به سرمایه
مشاوره تخصصی مالی

تامین مالی

بازار وامدهی فردبهفرد
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امور مالی تجار و تجارت الکترونیک
توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی
تأمین مالی زنجیره عرضه
بانکها (بهصورت )B2B
کاربران فینتک

مشتریان شرکتی آنها
کسبوکارهای کوچک ()B2C
مصرفکنندههای نهایی
دگردیسی کیفیت و نوآوری
ایجاد توسعه پایدار
نوآوری در خدمات مالی
رفع موانع بینالمللی
کمک به رشد و توسعه اقتصادی

فینتک

پیشرانهاي

تسهیل شمول مالی کشورهای محروم از
جمعیت
ایجاد سرعت در پذیرش نوآوری
تضمین اکوسیستم کسبوکار
دستاوردهای فینتک

دگردیسی ساختاری بازار
ایجاد جریانهای ارزش جدید
تضمین شفافیت عملیاتی و استماع بهتر
تسهیل فرهنگ همکاری در میان بازیگران
بازار
کاهش هزینهها و ارائه خدمات متنوعتر
تغییر شکل ،بهبود کیفیت و ایجاد یک
چشمانداز مالی
حذف بروکراسی (دیوانساالری)
ایجاد تحول صنعت مالی بهمنظور کاهش
هزینهها

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .3-1-3کدگذاري انتخابي
کدگذاری انتخابی فرآیند یکپارچه سازی و بهبود مقولههاست .نکتهای که در این مرحله از پژوهش
باید مورد نظر قرار گیرد این است که در صورتی که هدف از پژوهش ،تئوری سازی باشد ،یافتهها در
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غالب مفاهیمی به هم مرتبط و نه صرفاً لیستی از موضوعها ارائه شوند .ذکر این نکته ضروری 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 انتخابی ،محقق یک اصل را کشف میکند و بطور منظم یک دسته اصلی را با دیگر
دستهها مرتبط میکند (ژانگ و ما .)2009 ،1دسته اصلی باید ویژگیهای زیر را داشته باشد :اول
توسط کدهایی که در مرحله کدگذاری محوری مرکزیت بیشتری دارند بدست آید؛ دوم باید
بیشترین فراوانی را در فرآیند کدگذاری نشان دهد .سوم همه ارتباطات با مقولهها باید به طور
خودجوش انجام شود (هی و شی .)2009 ،2بر اساس مطالعات پژوهشهای پیشین و نیز بررسی
کدهای محوری ،مدل مفهومی پژوهش برای ورود به بخش کمی و مدلسازی بر اساس شکل ()1
است .بر اساس مدل ارائه شده ،متغیرهای آگاهی ،امنیت درک شده ،کارایی ،سهولت درک شده،
هزینه و مزیت نسبی به عنوان متغیرهای مستقل ،متغیرهای سن و تجربه به عنوان متغیرهای
تعدیلگر ،متغیر نگرش نسبت به محصوالت و خدمات فینتک به عنوان متغیر میانجی و متغیر
پذیرش محصوالت و خدمات فینتک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

شکل  .1مدل بخش کیفي پژوهش
ماخذ :یافتههای پژوهش

2
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 .4-1-3اعتبارسنجي دادههاي کیفي
اعتبار سنجی دادهها در فرآیند روشهای کیفی معموال به سه روش انجام میشود که در این مطالعه
از این روشها استفاده گردیده است .این سه روش عبارتند از  )1افزایش شفافیت فرآیند پژوهش؛
که در آن اعتبار سنجی با افزایش شفافیت فرآیند پژوهش توسط توزیع گامها و مراحل طی شده،
تکنیکها و ابزارهای استفاده شده بخشهایی که اطالعات جمعآوری گردیده است ،با جزئیات زیاد
به دست میآید )2 .ارائه یافتهها به مشارکت کنندگان؛ که یافتههای پژوهش در اختیار مصاحبه
شوندگان قرار داده شد و تمامی مصاحبه شوندگان یافتههای پژوهش را مورد تایید قرار دادند و )3
مقایسه مداوم یافتهها با دادههای خام؛ که در هر مرحله از کدگذاریهای مراتب باالتر ،دادههای
بدست آمده با داده های مراحل اول مصاحبه و کدگذاری باز مقایسه گردید تا اعتبار دادههای
کدگذاری مراحل باالتر مورد تایید قرار بگیرد (دانایی فرد.)1384 ،
 .2-3یافتههاي بخش کمي
در این بخش ،پرسشنامهای توسط مقولههای شناسایی شده و بر اساس مدل مفهومی ارائه شده در
شکل ( ) 1طراحی گردید و در اختیار نمونه آماری در بخش کمی قرار داده شد .در ادامه ،مدل اندازه
گیری برای نیکویی برازش (روایی و پایایی) و مدلسازی معادالت ساختاری و معناداری بارهای
عاملی مورد بررسی قرار گرفته است.
 .1-2-3بررسي مدل اندازه گیري
برای بررسی کیفیت برازش مدل ،شاخصهای متعددی محاسبه میشوند .در ادامه این شاخصها
محاسبه گردیده و در جدول ( )5نمایش داده شدهاند .میزان آلفای کرونباخ و معیار  ρدیلون-
گلداشتاین بیانگر پایایی دادههای آماری است .از آنجا که این مقادیر باالتر از  0/7هستند ،لذا پایایی
قابل قبولی در دادهها وجود دارد .همچنین با توجه به اینکه میزان  CRباالتر از  0/7و  AVEباالتر
از  0/5است ،روایی همگرا نیز در دادهها وجود دارد.
جدول  .5بررسي مدل اندازهگیري

آگاهی

0/794

0/912

0/879

0/709

امنیت

0/897

0/912

0/935

0/829

کارایی

0/834

0/912

0/900

0/750
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سهولت

0/706

0/914

0/835

0/630

هزینه

0/806

0/901

0/865

0/563

مزیت نسبی

0/743

0/912

0/761

0/516

سن

0/847

0/902

0/844

0/575

تجربه

0/851

0/901

0/884

0/563

نگرش نسبت به محصوالت و خدمات
فینتک

0/869

0/907

0/920

0/793

پذیرش محصوالت و خدمات فینتک

0/796

0/904

0/857

0/547

ماخذ :یافتههای پژوهش

در مرحله بعد ،روایی تشخیصی متغیرهای پنهان بدست آمده است .برای این منظور ،ابتدا
مقادیر همبستگی میان متغیرهای پنهان بدست آمده است .سپس این مقادیر در فایل اکسل کپی
شده و از مقادیر  AVEدر جدول ( ) 4جذر گرفته شده است .این مقادیر جذر گرفته شده جایگزین
قطر اصلی ماتریس همبستگی یا مقادیر  1شدهاند .از نظر فورنل و الرکر  )1981(1جذرهای بدست
آمده قابل قبول باید بیشتر از همبستگی یک سازه با سازههای دیگر باشد .مقادیر به صورت جدول
( ) 6ارائه شده است .برای وجود روایی تشخیصی متغیرهای پنهان ،باید مقادیر بدست آمده که در
قطر اصلی جایگزین شده از همبستگی یک سازه با سازههای دیگر بیشتر باشد .همانطور که مالحظه
میشود این شرط در جدول ( ) 6وجود دارد؛ لذا روایی تشخیصی متغیرهای پنهان تایید میشود.
بنابراین مدل از لحاظ شاخصهای برازش گفته شده مناسب ارزیابی میشود.
جدول  .6بررسي روایي تشخیصي متغیرهاي پنهان
متغیرها
ی پنهان

آگاه
ی

امنیت

کارای
ی

سهول
ت

هزینه

مزیت
نسبی

سن

تجربه

نگرش
نسبت
به
محصوال

پذیرش
محصوال
تو
خدمات
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تو
خدمات
فینتک
آگاهی

/842
0

امنیت

/445
0

/910
0

کارایی

/452
0

/478
0

/866
0

سهولت

/458
0

/447
0

/478
0

/793
0

هزینه

/525
0

/399
0

/412
0

/458
0

/750
0

مزیت
نسبی

/412
0

/422
0

/411
0

/495
0

/485
0

0/718

سن

/442
0

/452
0

/358
0

/447
0

/444
0

0/361
-

0/760

تجربه

/446
0

/448
0

/455
0

/458
0

/498
0

0/036

0/239

نگرش
نسبت
به
محصوال
تو
خدمات
فینتک

/229
0

پذیرش
محصوال
تو
خدمات
فینتک

/128
0

/253
0

/285
0

/137
0

/117
0

/298
0

/339
0

/421
0

/564
0

0/236

0/115

0/328
-

0/120
-

فینتک

/750
0

/410
0

/401
0

0/890

0/130

0/739

ماخذ :یافتههای پژوهش
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 .2-2-3برآورد مدل معادالت ساختاري
در این بخش توسط نرم افزار  ،Smart PLSضرایب مسیر یا بار عاملی متغیرهای مشاهده شده و اثر
غیرمستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر محاسبه گردیده است .در شکلهای ( )2و ( )3و همچنین
جدول ( )7برای متغیرهای مستقل و جدول ( )8برای متغیرهای تعدیلگر ،ضرایب مسیر و معناداری
ضرایب برای مدل ارائه شده در شکل ( )1نشان داده شده است .بر اساس نتایج ارائه شده ،بار عاملی
تاثیر متغیرهای مستقل شامل آگاهی ،امنیت ادراک شده ،کارایی ،سهولت ،هزینه و مزیت نسبی و
تاثیر این متغیرها بر نگرش نسبت به محصوالت و خدمات فینتک به ترتیب برابر ،0/359 ،0/312
 -0/422 ،0/324 ،0/326و  0/654بدست آمده که از نظر آماره  tارائه شده معنادار هستند .بنابراین
آگاهی ،امنیت ادراک شده ،کارایی ،سهولت و مزیت نسبی بر نگرش نسبت به محصوالت و خدمات
فینتک تاثیر مثبت و هزینه بر نگرش نسبت به محصوالت و خدمات فینتک تاثیر منفی دارد .بار
عاملی تاثیر متغیرهای تعدیلگر شامل سن و تجربه بر نگرش نسبت به محصوالت و خدمات فینتک
به ترتیب برابر  0/225و  308و بار عاملی تاثیر متغیرهای تعدیلگر بر پذیرش محصوالت و خدمات
فینتک به ترتیب برابر  -0/364و  0/384بدست آمده که از نظر آماره  tارائه شده معنادار هستند.
بنابراین سن و تجربه در راب طه متغیرهای مستقل بر نگرش به محصوالت و خدمات فینتک اثر
تعدیلکننده مثبت دارند .همچنین تجربه رابطه نگرش به محصوالت و خدمات فینتک با پذیرش
محصوالت و خدمات فینتک را به صورتی مثبت تعدیل میکند اما سن در رابطه نگرش به
محصوالت و خدمات فینتک با پذیرش محصوالت و خدمات فینتک نقش تعدیلگری منفی دارد.
همچنین بار عاملی تاثیر نگرش نسبت به محصوالت و خدمات فینتک بر پذیرش محصوالت و
خدمات فینتک برابر  0/779بدست آمده از نظر آماره  tارائه شده معنادار است .بنابراین نگرش
نسبت به محصوالت و خدمات فینتک بر پذیرش محصوالت و خدمات فینتک تاثیر مثبت دارد .لذا
نگرش به عنوان میانجی در رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته عمل نموده است.
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شکل  .2مدل کمي پژوهش بر اساس معادالت ساختاري
ماخذ :یافتههای پژوهش

شکل  .3معناداري بارهاي عاملي مدل کمي پژوهش
ماخذ :یافتههای پژوهش
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جدول .7بارهاي عاملي و آماره  tبراي متغیرهاي مستقل
متغیر مستقل

متغیر وابسته

بارعاملی

آماره t

آگاهی

نگرش به محصوالت و خدمات فینتک

0/312

2/133

امنیت ادراکشده

نگرش به محصوالت و خدمات فینتک

0/359

2/891

کارایی

نگرش به محصوالت و خدمات فینتک

0/326

2/316

سهولت ادراکشده

نگرش به محصوالت و خدمات فینتک

0/324

2/581

هزینه

نگرش به محصوالت و خدمات فینتک

-0/422

3/137
-

مزیت نسبی

نگرش به محصوالت و خدمات فینتک

0/654

5/000

نگرش به فینتک

پذیرش محصوالت و خدمات فینتک

0/779

8/992

ماخذ :یافتههای پژوهش
جدول  .8بارهاي عاملي و آماره  tبراي متغیرهاي تعدیلگر
متغیر
تعدیلگر

متغیر(های) مستقل

متغیر وابسته

میزان
اثر

سن

آگاهی ،امنیت ادراکشده ،کارایی،
سهولت ادراکشده ،هزینه ،مزیت
نسبی

نگرش به محصوالت و خدمات
فینتک

0/225

2/794

تجربه

آگاهی ،امنیت ادراکشده ،کارایی،
سهولت ادراکشده ،هزینه ،مزیت
نسبی

نگرش به محصوالت و خدمات
فینتک

0/308

3/022

سن

نگرش به محصوالت و خدمات
فینتک

پذیرش محصوالت و خدمات
فینتک

0/364
-

-3/068

تجربه

نگرش به محصوالت و خدمات
فینتک

پذیرش محصوالت و خدمات
فینتک

0/384

3/945

آماره t

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .4نتیجهگیري و پیشنهادها
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اطالعات اهمیت زیادی در دنیا دارد که در بازار ایران هنوز در مرحله نوزادی است .هزینهها و
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ناشناخته و ناکافی هستند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پذیرش فنآوریهای نوین
ما لی و بانکی انجام گردید .این مطالعه در دو بخش کیفی و کمی انجام شد .در بخش کیفی ،توسط
مصاحبه با خبرگان و روش تحلیل محتوا ،مقولههای مدل پذیرش فنآوریهای نوین مالی و بانکی
شناسایی شدند .بدین ترتیب تعداد  77مقوله فرعی 16 ،مقوله اصلی و تعداد  10سند نهایی از
تحلیل بخش کیفی حاصل گردید .سپس مدل مفهومی پژوهش برای ورود به بخش کمی و
مدلسازی طراحی گردید .در بخش کمی ،با استفاده از مقولههای شناسایی شده در مدل مفهومی و
بر اساس پرسشنامه ،ارائه مدل پذیرش محصوالت و خدمات فینتک توسط مشتریان بانکهای
کشور توسط معادالت ساختاری ( )PLSانجام شد .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که
متغیرهای مستقل آگاهی ،امنیت ادراک شده ،کارایی ،سهولت و مزیت نسبی بر نگرش نسبت به
محصوالت و خدمات فینتک تاثیر مثبت و هزینه بر نگرش نسبت به محصوالت و خدمات فینتک
تاثیر منفی دارد .نتایج بدست آمده از نظر تاثیر آگاهی بر نگرش به محصوالت و خدمات فینتک با
نتایج پژوهش جین و همکاران ( )2019همخوانی دارد .همچنین نتایج مطالعه حاضر از نظر تاثیر
امنیت ادراکشده بر نگرش به محصوالت و خدمات فینتک با نتایج پژوهشهای سالیمون و
همکاران ( ،)2017چانگ و همکاران ( )2019و جین و همکاران ( )2019همخوانی دارد .از نظر
تاثیر کارایی ،سهولت ادراک شده و مزیت نسبی نیز نتایج مطالعه حاضر با پژوهش جین و همکاران
( )2019و چانگ و همکاران ( ) 2019همخوانی دارد .سن و تجربه در رابطه متغیرهای مستقل بر
نگرش به محصوالت و خدمات فینتک اثر تعدیلکننده مثبت دارند .همچنین تجربه رابطه نگرش
به محصوالت و خدمات فینتک با پذیرش محصوالت و خدمات فینتک را به صورتی مثبت تعدیل
میکند اما سن در رابطه نگرش به محصوالت و خدمات فینتک با پذیرش محصوالت و خدمات
فینتک نقش تعدیلگری منفی دارد .این نتایج نیز با نتایج مطالعه جین و همکاران ( )2019همسو
است .همچنین نگرش نسبت به محصوالت و خدمات فینتک بر پذیرش محصوالت و خدمات
فینتک تاثیر مثبت دارد .بنابراین میتوان گفت که نگرش به عنوان میانجی در رابطه میان
متغیرهای مستقل و وابسته عمل نموده است .نتایج مربوط به تاثیر نگرش نسبت به محصوالت و
خدمات فینتک بر پذیرش محصوالت و خدمات فینتک با نتایج پژوهشهای هو و همکاران
( )2019و جین و همکاران ( )2019همخوانی دارد.
این پژوهش نشانگر تالشی آغازین برای شناسایی تاثیر عوامل موثر بر ارتباط بانکها با
شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنآورانه مالی می باشد و یافتههای کنونی بیشتر جنبه توصیفی
داشته و مبتنی بر نظریات نمونه آماری شرکت کنندگان در این پژوهش میباشد ،لذا هدف اصلی و
غایی پژوهش شناسایی و افزایش آگاهی پژوهشی،تعامل،بهرهوری نوین از خدمات
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محققین،موسسات مالی و بانکی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنآوری مالی میباشد.بدین منظور
پیشنهادات از نتایج حاصل از پزوهش در سه گروه ذیل ارائه میگردد:
الف) پیشنهادات به شرکت های فنآوری مالی


با بهرهگیری از چابکی و نوآوری خویش ،پاسخگوی نیازهای جدید مشتریان بانکها
باشند



با برگزاری رویدادهای سرمایهگذاری ،کارآفرینی و ارائه نرمافزارهای جدید خدمات بانکی
تجربه مشتریان بانکها و اشتیاق به پذیرش آن را بیشتر کنند.



ارتقا زیر ساختهای فنی و ارتباطی و بهرهگیری از شبکههای اجتماعی و اپلیکشنهای
جدید و ارائه خدمات نوین بانکی

 ضمن تعامل با بانکها و دسترسی به پایگاههای داده مشتریان بانکها نقش مدیریت
ارتباط با مشتریان را در بستر بانکداری دیجیتال افزایش دهند
ب) پیشنهادات به بانکها و موسسات مالی



تدوین قوانین شفاف و مدون نسبت به تسهیل و توسعه ارتباط بانکها با شرکتهای
فنآوری مالی در بستر شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کشور)



مدل پذیرش فنآوری را در موسسات مالی و بانکی بر اساس روشهای دیگر کیفی مانند
داده بنیاد انجام داده و با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار دهند.

 مدیران فنآوریهای نوین را در بانکها به کار گیرند و توسط تبلیغات به شیوههای
گوناگون و آموزشهای آسان برای مشتریان ،آگاهی آنان را از محصوالت و خدمات
فینتک افزایش دهند .ایجاد مشوق های مالی ،ارائه خدمات نوین در قالب موبایل بانک،
سیستم پاسخگویی و پشتیبانی  24ساعته برای رفع مشکالت احتمالی مشتریان ،میتواند
آنان را به خدمات و محصوالت فینتک سوق داده و پذیرش این فنآوری را در میان
مشتریان آسانتر نماید.
ج) پیشنهادات به پژوهشگران آتی



با استفاده از فن آوری اطالعات و تاثیر آن بر عملکرد را از طریق دادههای واقعی و
پیادهسازی سایر آزمونهای آماری نظیر تحلیلهای رگرسیون نیز مورد بررسی قرار دهند.
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