
 37-70ات صفح -1400سي و ششم، پاییز ي اسالمي، شماره اقتصاد و بانکدار فصلنامه علمي

  اشياء اينترنت یها یفناور پذيرش آمادگي

 ياسالم یها مؤسسات و بانک در

 

 پژوهشي نوع مقاله:
 

  1امیرعباس فرهمند

 2رضا رادفر

 3علیرضا پورابراهیمی

 4مانی شریفی

 

 03/08/1400 تاریخ پذیرش:                        23/05/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
ذیرش و رواج گسترده پ های بسیاری روبرو است. و توسعه خود با چالش تکنولوژی روز دنیا در مسیر رشد

اكنون در دسترس ما است، ما را تهدید نماید.  از اینترنتی كه هم تر یبسیار بیشتر و جد تواند یم IoT فناوری
كه در اتخاذ چنین فناوری پیش روی ماست هم جنبه اجتماعی و هم جنبه تکنیکی خواهد  ییها چالش
 اشیاء بوده است. اینترنت یها یفناور پذیرش آمادگی سطح برمؤثر  عوامل هدف این تحقیق بررسیداشت. 

فرهنگی، انسانی، تکنولوژیکی،  اجتماعی، بعد مقوله اصلی من جمله 6پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در قالب 
 حوزه كاربران و شناساندولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظرات كار مقرارت و مالی، مدیریتی، قوانین

 و آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را كارشناسان جمع كشور، سطح در مالیمؤسسات  و بورس و مالی
 384تشکیل داده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری،  مالیمؤسسات  و بورس و مالی كاربران حوزه

از رای اعتبار سنجی مدل و آزمون روابط بین متغیرها نیز ب .اند شدهتصادفی در دسترس، انتخاب  صورت بهنفر 

                                                                                                                   
، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسالمی، دبی، امارات متحده صیدانشجوی دكتری تخص 1

 A.farahmand47@hotmail.com                                                                                     عربی.  
 وه مدیریت صنعتی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.استاد، گر 2

Radfar@gmail.com                                                                                                                     
          .استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسالمی، البرز، ایران 3

                                                                                                             poorebrahimi@gmail.com 
 دانشیار، گروه مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. 4

M.sharifi@Qiau.ac.ir                                                                                                                    
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             1 / 34

mailto:A.farahmand47@hotmail.com
mailto:Radfar@gmail.com
mailto:poorebrahimi@gmail.com
https://mieaoi.ir/article-1-1111-fa.html


 امیرعباس فرهمند، رضا رادفر، علیرضا پورابراهیمي، ماني شریفي .../هاي  فناوريآمادگي پذیرش                      38

شده بر میزان آمادگی پذیرش  ناساییی شها مقولهاستفاده شده است. نتایج نشان داد  SMART.PLS افزار نرم
 دارند. ریتأثاینترنت اشیاء 

 

 تک فناوری، بانکداری اسالمی، فین پذیرش اشیاء، اینترنت الکترونیک، تجارت کلیدي: کلمات

 JEL: L81 ،O14 ،L2 ،G21 ،G23بندي  طبقه
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 مقدمه

 یها پروتکل براساسها  اطراف ما حسگرها و محرک اشیای، بسیاری از 1اینترنت اشیاء اییدر دن

شده را میان بسترهای  جهانی متصل خواهند بود و داده دریافت یها استاندارد ارتباطی، به شبکه

 IoT نقطه قوت ایده نیتر یبه هدف واحدی دست یابند. اصلگوناگون به اشتراک خواهند گذاشت تا 

ونقل هوشمند،  هوشمند، حمل یها توجه آن بر جنبه مختلف زندگی روزمره چون خانه قابل راتیأثت

، این تکنولوژی روز IoT (.2016، 2شهرهای هوشمند و سالمت الکترونیک است )سانگل و همکاران

های بسیاری روبرو است. تهدیدهای احتمالی كه به دلیل  لشدنیا در مسیر رشد و توسعه خود با چا

. شود یاصلی محسوب م یها یگستردگی چنین فناوری در دنیا با آن مواجه هستیم یکی از نگران

اكنون  از اینترنتی كه هم تر یبسیار بیشتر و جد تواند یم ییها پذیرش و رواج گسترده چنین فناوری

كه در اتخاذ چنین فناوری پیش روی ماست هم  ییها نماید. چالشدر دسترس ما است، ما را تهدید 

تکنیکی شامل مالحظات امنیتی  یها تیجنبه اجتماعی و هم جنبه تکنیکی خواهد داشت. محدود

جم برای چنین ح ازیو حریم خصوصی و همچنین مسائل مربوط به منابع و انرژی و ظرفیت موردن

فرهنگی  یها رساختی. ازلحاظ اجتماعی هم ابتدا باید زدشو یها مها و پردازش آن عظیمی از داده

 (.2010در بین افراد جامعه فراهم شود )آتزوری و همکاران،  ییها یالزم برای رواج چنین فناور

 بسیار اشیاء از اینترنتی فناوری كارگیری هب موفقیت برای اشیاء فرد منحصربه شناسایی توانایی

 اختیار در را تجاری یها پروسه در كاال فرد شناسایی منحصربه زهاجا تنها نه امر یناست. ا حیاتی

 .آورد یم فراهم نیز را اینترنت وسیله به دور راه از تجهیزات كنترل بلکه ،دهد یم قرار كاربران

 قابلیت بودن، یکتا از عبارتند فرد منحصربه آدرس یک ایجاد برای حیاتی های ویژگی نیتر مهم

 تأمین زنجیره اطالعاتی شبکه به قبل از كه پذیری. هر كاالیی مقیاس و اومتد و پایداری اطمینان،

 فرد شناخته بهمنحصر های ویژگی و مکان شناسنامه، یک باید طبق دارد اتصال قصد یا و شده متصل

 (.2012، 3)گوبی و همکاران شود

كه عوامل مختلفی مشاهده كرد  توان یمبا توجه به مطالعات انجام شده در زمینه اینترنت اشیاء 

گذار باشد. در این راستا، ریتأث، ها سازمانبر میزان پذیرش این تکنولوژی از سوی كاربران  تواند یم

به بررسی پذیرش خدمات  UTAUTو  TAMمدل  براساس( 2013 4)میلتگن و همکاران

شده از  ی ادراکها یژگیواینترنت اشیاء پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد كه  براساسبهداشتی 

مدل پذیرش فناوری،  براساسیی ها یبررسدارد.  ریتأثسوی كاربران بر میزان پذیرش این فناوری، 

                                                                                                                   
1 IoT 
2 sangle 
3 gubbi 
4 miltgen et al 
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 نشان داده است كه عواملی از قبیل اعتماد، نفوذ اجتماعی، كنترل رفتاری ادراک شده، عوامل

 ،1روسا و همکاران)كا دارد ریتأثكنندگان از فناوری اینترنت اشیاء  ساختاری بر میزان تمایل استفاده

2017.) 

 ها،آن گفته پیشنهاد نمودند. به راها  كتابخانه در اشیا اینترنت پتانسیلی برای (،2016، )2ویجوک

 تواند یم پوشیدنی یها یفناور و سه بعدی چاپ شده، تقویت واقعیت مانند عصر جدید های آوری فن

 با این .كند كمک عصر فعلینندگان ك مصرف به رشد درحال نیازهای براساس جدید خدمات ایجاد با

 زیرساخت امنیتی چالش همچنین هاآن اما دارد، را خود اینترنت اشیا مزایای مانند جدید فناوری كه

كنندگان را به  مصرف یزیچه چ مینیبب میكن یاست بررس دهیاكنون وقت آن رس. كنند یم مطرح را

 نترنتیكنندگان را از استفاده از ا مصرف ییزهایو چه چ كند یم کیتحر ایاش نترنتیاستفاده از ا

 .دینما یدلسرد م ایاش

 رشیپذ دیتوسعه، فوا درحال یتنها به چند كاربرد محدود است. در كشورها یاءاش نترنتیاتخاذ ا

IOT انیكشور توسط دانشگاه کی یو اجتماع یدر جهت توسعه اقتصاد یدیعامل كل کیعنوان  به 

 دگاهیاز د ایاش نترنتیا رشیپذ یدر حال حاضر، مطالعات اندك شناخته شده است. زیو شاغالن ن

( و مدل TPBشده ) یزیرفتار برنامه ر هی(، نظرTRA) یاقدام منطق هینظر یعنیچندگانه،  یرنظ

 (.2017)كاروسا و همکاران، اند (، را كشف نمودهTAM) یفناور رشیپذ

UTAUTنظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی )
العات بنیادی مناسبی را برای ( اط3

طور تجربی به  (. به2003، 4)وینکتاش و همکاران دینما یممطالعه پذیرش خدمات الکترونیک فراهم 

 نیا مدل تکنولوژیک برای پذیرش خدمات الکترونیک پرداختند. 8به وسیله  UTAUTآزمون مدل 

TPB)ی شده (، تئوری رفتار برنامه ریزTRA5ها شامل نظریه عمل منطقی ) مدل
(، مدل پذیرش 6

(، تركیبی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر تئوری MMانگیزشی ) مدل (،7TAM)تکنولوژی 

MPCU( مدل استفاده شخصی )TAM-TBP)پذیرش 
IDT(، مدل اشاعه تئوری نوآوری )8

9 ،)

SCTنظریه شناختی اجتماعی )
. مطالعات تجربی به تمركز بر پذیرش خدمات باشد یم( 10

 (.2014 کترونیک پرداختند )دانیل و عبداهلل،ال

                                                                                                                   
1 Karahoca 
2 wojcik 
3 unified theory of acceptance and use of technology 
4 Venkatesh 
5 theory reasoned action 
6 theory of planned behavior 
7 technology acceptance model 
8 pc utilization 
9 diffusion of innovation theory 
10 social cognitive theory 
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 تا كنند می بیان كه دارد وجود متفاوتی آمارهای. است پیشروی حال در سرعت به اشیاء اینترنت

 سود دالر ترلیون 2 تقریباً كه آید می وجود به دستگاه میلیارد 25 از متشکل ای شبکه 2021 سال

 تولید، فروشی، خرده بر سوم صنعتی انقالب این عظیم اثرات هرچند .دارد همراه به اقتصادی

 قدرها آن مالی خدمات حوزه در هنوز اثرات این ولی شود می دیده خوبی به انرژی صنایع و ونقل حمل

 تک فین و مالی بخش و است داده انتقال اشیاء اینترنت در اصلی ارزش كه ازآنجایی. آید نمی چشم به

 متحول را مالی خدمات صنعت اشیاء اینترنت اینکه است، بستهوا داده تحلیل و انتقال به شدت به

 توسعه روی بر زیادی مالی منابع خرد های بانک خصوص به مالی مؤسسات .نیست ذهن از دور كند

 سسهمؤ. اند كرده گذاری سرمایه مشتری با مرتبط تکنولوژیکی های قابلیت و داخلی های زیرساخت

 های فناوری روی بر دالر میلیارد 16 خرد های بانک كه ستا كرده بینی پیش IDC مالی مشاوره

 ششمین براساس. بود خواهد رشد به رو گذاری سرمایه این و اند كرده گذاری سرمایه دیجیتالی تحول

 گذاری سرمایه در زمینه پیشرو صنعت ده از یکی مالی، خدمات PWC سالیانه دیجیتال نظرسنجی

كه موضوع در  نی. با توجه به ااست( اشیاء اینترنت) IOT بالقوه های نوآوری برای سنسورها روی بر

زند لذا توجه به  یو سرعت حرف اول را م رییبا تغ یو همگام ریكه تغ میكن یم یزندگ یعصر

باعث شکستن  تواند یم دهیا نیو عدم توجه به ا تیعامل موفق تواند یم یکیارتباطات الکترون

 نیا یساز ادهیموانع پ ییشناساجدا باشد و  تواند یامر نم نیاز ا زین رانیا كشورها شود. لذا  دولت

 اینترنت اشیاءاهداف  شبردیو پ یساز ادهیدر پ یانیكمک شا تواند یم یتوسط اقشار دانشگاه ستمیس

ارتباطات اطالعات و  یو امکانات فناور ها یژگیاز و یریگ با بهره یامروز یها . سازماندینما

منظور شناسایی عوامل  نی. بدندیخود خلق نما انیمشتر یرا برا یفرد بهحصراند ارزش من توانسته

 از كلی نمای یکارائه  به مقاله ادامه در بر میزان آمادگی پذیرش اینترنت اشیاء، ضرورت دارد. مؤثر

 پرداخته اطالعات آوری جمع و پژوهش طرح به بعدی، بخش. در شود یم پرداخته پژوهش دبیاتا

 .شود می پرداخته گیری نتیجه به پژوهش، یها افتهی تفسیر از پس

 

 ادبیات پژوهش و مفاهیم نظري

مختلف به اینترنت متصل هستند و باعث بهبود  یها ظهور و كاربرد روزافزون اشیایی كه حوزه

اخیر رشدی بسیار سریع داشته است و استفاده از این اشیاء  یها اند در سال كیفیت زندگی ما شده

. اینترنت اشیاء با ایجاد امکان برقراری ارتباط شود یمختلف زندگی ما مشاهده م یها بهدر تمامی جن

ها عمالً به اشیاء دوروبر ما این امکان را داده است به اشتراک گذاشتن اطالعات بین آنبین اشیاء و 

ی ما فکر كنند، تصمیم بگیرند و باهم در راستای بهبود كیفیت زندگی انسان همکار یجا كه به

 یها یها را با فناورته و آننمایند. اینترنت اشیاء توانسته است مفهوم سنتی اشیاء را كنار گذاش
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 یها ارتباطی و همچنین شبکه یها یدر اشیاء و فناور شده هیتعب یها یپیچیده محاسباتی، فناور

 به اشیاء هوشمند نماید.  لیاینترنتی تبد یها حسگرها و پروتکل

 توسعه چون شد. خواهد ایجاد اشیاء اینترنت كمک به جدیدی كار و كسب یها فرصت

 و )بوهن شود یم تسهیل اشیاء اینترنت هوشمند   اشیاء توسط كاری و ی كسبها مدل و ها اپلیکیشن

 طالعات. ادارند كافی اطالعات به نیاز همیشه موفق كار كسب یها مدل (.2005، 1همکاران

 حل مشکالت تا كند یم كمک ها دستگاهبین  اطالعات تبادل از خودكار شکل به شده آوری جمع

 (.2010، 2پیدا كند )فیلش توسعه جدیدی درآمدی مدل و شده تعبیه جدید خدمات و شود

در طول زمان و با گسترش روزافزون مفهوم اینترنت اشیاء، استانداردسازی معماری آن تبدیل 

مختلف برای  یها یرقابتی برای كمپان شده است و محیطی IoTو اساسی در  ریناپذ ییبه اصلی جدا

 (.2016، 3ارائه محصوالتشان ایجاد نموده است )پاندیر و همکاران

  هایی چالش و  مسائل از یکی سازمان، در اطالعات فناوری مـتعدد بالفعل و بالقوه مزایای وجود با

  جـدید طالعاتا فناوری كارگیری به و پذیرش بحث هستند، مواجه آن با دولتی های سازمان كه

  كه نـمود حـاصل اطمینان توان می چگونه كه است این كلیدی پرسش یک رابطه ایـن  در.  اسـت

 و  سارگنت) كنند استفاده آن از كاری هایفرآیند در و بپذیرند را جدید اطالعات فناوری ، كاربران

 (.2016 ، 4همکاران

های مدیریتا منابع انسانی و مدیریت  منظور توسعه كسب و كار خود و ارائه مدل ها به بانک

كه منجر به رشد  برند یمارتباط با مشتری و ایجاد نوآوری و خدماتن نوین از اینترنت اشیاء بهره 

نور و  )رضایی گردد یموری و عملیاتی شدن كاربردهای تئوریک اینترنت اشیا در در كسب و كار  بهره

، ظر مدل و ساختار كسب و كار بانکیاشیا از من (. بانکداری در چارچوب اینترنت1397مشایخی، 

بندی  طبقهو تجاری  یكشاورزمشتریان بانک و ارتباط بانک با صنایع بنیادی و پایه نظیر خدماتی، 

های  ها با اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان (. از این روست كه بانک1397زاده،  )صابغ شود یم

نمایان  ها نهیزمن اشیا كاربرد خود را در هر یک از این كوچک و بزرگ ارتباط برقرار كرده و اینتر

 (.1396)زمانی،  سازد یم

آوری اطالعات نمایند و  ها قادر هستند از كاربردهای عینی اینترنت اشیا و حسگرها، جمع بانک

زاده،  ارتقای بهره وری بپردازند )صابغ های هوشمند به پردازش اطالعات جهت ، كارتها تراشهاز 

تا به پیش بینی رفتارهای آینده مشتریان بپردازند و  سازد یمها را قادر  این اطالعات بانک (.1397

                                                                                                                   
1 bohn 
2 fleisch 
3 Pundir 
4 sargent 
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الزامات موردنیاز كاربران در بستر محصوالت و خدمات  نیتأمدر نهایت در بازاریابی و تبلیغات و 

 .دیآ یمدست  هی محیطی كاربران بها دادهو  ها تراكنشموفق باشند. این اطالعات از 

ی و جغرافیایی ا منطقهی ها تیموقعرنت اشیا در بستر بانکداری شامل نظارت و ردیابی اینت

شی كاربران و ها )برای مثال معرفی شعب نزدیک و خدمات جدید(، هویت بخآن نیتأمكاربران جهت 

های الکترونیکی و امور  ی حمل پول، نظارت بر چکها نیماشفرد، پیگیری  ارائه خدمات منحصربه

ی خودپرداز و محاسبه زمان انتظار مشتریان بانک، وام و غیره ها دستگاهمالی  نیتأمتبط، بانکی مر

 (.1396فرد،  )سعیدی باشد یم

وری  را كاهش داده و بهره ها نهیهزاز همین روست كه اینترنت اشیا توانسته تا ریسک و 

( در مطالعه خود به 1396فرد ) (. در این راستا سعیدی1397زاده،  عملیاتی را افزایش دهد )صباغ

ثیرگذار بر اینترنت اشیا از بعد فنی و غیرفنی و نهادهای ناظر و قانونی و ی تأها شاخصبررسی 

ها و  (، چالش1396داند. از طرفی كشفی ) تر می های دولتی را مهم پردازد و سیاست گذار می سیاست

خصوصی و بازخورد كیفیت، خدمات مسائل بانکداری در بستر اینترنت اشیا را از بعد امنیت و حریم 

داند.  ی حسگر در بانکداری مورد توجه میها شبکهمناسب، نظارت مداوم و ابعاد حقوقی اجتماعی در 

( اینترنت اشیا و خلق دانش را در بانکداری بررسی كرده و بیان 1397رضایی نور و مشایخی نیز )

جویی  شتریان در بانک و در نهایت صرفهمكه اینترنت اشیا در رضایت و افت حضور فیزیکی  كند یم

 .ابدی یمبوده و خلق دانش با مهارت افزایی منابع انسانی فزونی  مؤثری جاری بانک ها نهیهزدر 

 جامعه زندگی، یها بخش تمامی در آن وسیع كاربرد و اطالعات فناوری سریع یها شرفتیپ

 معمول زمانی یها برنامه و روزمره یاه تجربه .است كرده مواجه سابقه بی تغییرهایی با امروز را

 با تغییرها این د.ش ینم پیدا آن مانند تاریخ از یا برهه هیچ در كه اند شده چنان دگرگون ها، انسان

 ذهن از دور بسیار موجود، وضع در ثبات انتظار كه، طوری به است؛ پیوند یافته ها انسان زندگی

 دور به اطالعات فناوری از ناشی یها یدگرگون و غییرهات از این میان در نیز ها سازمان .دینما یم

 این بر .است ساخته تغییر دستخوش را ها سازمان كه بنیان بوده یا گونه به تأثیرها این و اند نبوده

 كارهای در سرعت افزایش و ها نهیهز كاهش با هدف ها، سازمان در اطالعات فناوری كاربرد پایه

 دگرگون بنیادین یا گونه به را ها سازمان كه ابدی یم ادامه جا آن تا و دشو یم آغاز تکراری و روزمره

 . سازد یم

ارتباطات  و اطالعات یها یفناور توسط خویش موقعیت و وضعیت ارتقاء منظور به ها سازمان

 مختلف یها جنبه در خود یها لیپتانس و ها تیقابل توسعه برای چشمگیر سرعت با بایستی ،1)فاوا(

 با ظرفیت این .بپردازند موجود یها تیظرف افزایش به و كنند ریزی برنامه فنی و ساختاری سازمانی،

                                                                                                                   
 ارتباطات و اطالعات فناوری 1
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 با كشورها در اكثر كه است ذكر به . الزمشود یم سنجیده سازمان آمادگی الکترونیکی آن میزان

 كاربردهای متنوع نفوذ و گسترش ارتباطات، و اطالعات فناوری زمینه در گذاری سرمایه وجود

 بودن پایین مشکل، این اصلی علت .ردیپذ یم صورت كندی به ارتباطی و اطالعاتی یها یرفناو

 درون در ارتباط و اطالعات یها یفناور از استفاده و پذیرش برای جامعه الکترونیکی آمادگی سطح

 عرصه به ورود برای این آمادگی میزان از صحیح درک هاست. بنابراین سازمان و ها میان جامعه و

 ضروری امروز، پیشرفته یها جامعه یها تحول با گامی هم و سویی هم و ارتباطات و اطالعات اوریفن

  (.1392)اورعی و همکاران،  رسد یم نظر به

 برای  گوناگونی  مفاهیم تاكنون آید كه محققان گونه برمی طور كلی از ادبیات تحقیق این هب

 كـه كند می بـیان (2011) فـوتینو هرچند اند، نموده ارائه اطالعات فناوری و فـناوری پذیـرش

 نظر طبق. ندارد  وجود  پیشین مطالعات در اطـالعات فناوری پذیرش از روشنی تـعریف عـمالً

 نـهایی، پذیـرش اولیـه و پذیـرش هنگام كاركنان عقیده بین( 2002 و همکاران كـاراهانا)

 اطالعاتی، های سامانه  پژوهشگران ،( 1987زمـاد  و (، )كـواون 1999 تانگ. )دارد وجود هایی تـفاوت

. هـستند سنخ یک از عمالً فناورانه نوآوری پذیرش و اطالعات فناوری پذیرش كه كنند می بیان

  طـور بـه و اسـت بـعدی چـند مـوضوعی اطالعات فناوری پذیرش كه نمود بیان توان مـی بـنابراین

 (.1394باشد )احمدوند و همکاران،  می امعج تعریفی نیازمند ها، سازمان در  خاص

اینترنت اشیا  و فین تک با فناوری اینترنت اشیاء هوشمنداسالمی تقویت بانکداری پذیرش و 

فرد است كه با یکدیگر ارتباط برقرار  بهپذیر منحصر یک شبکه جهانی از میلیاردها شیء آدرس

. وسایل مورد استفاده در رندیگ یفهم م و تصمیمات قابل كنند ی، اطالعات را مبادله مكنند یم

ها و هر دستگاهی  PDAهوشمند،  یها ها، تلفن شخصی، لپ تاپ یها انهیاینترنت اشیا شامل را

محیط اطراف را تشخیص  اطالعات تواند یها تعبیه شده است كه م است كه با حسگرها و محرک

اشیاء روزمره را از طریق اینترنت متصل آوری كند. اینترنت اشیا این قابلیت را دارد كه  داده و جمع

طور كه  كند و ماشین را به انسان و ماشین را به ماشین با ماشین فیزیکی ارتباط برقرار كند. همان

 (.2020، 1)آرورا و كائور نشان داده شده است 1در شکل 

حمل و نقل هوشمند،  یها ستمیبهداشتی، شهرهای هوشمند، س یها چندین زمینه )مراقبت

 یها هوشمند، سیستم تناسب اندام هوشمند، صنایع( از فناوری اینترنت اشیا برای راه حل یها انهخ

 اند. مؤثر استفاده كرده

                                                                                                                   
1 Arora & Kaur 
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 شود يمختلف استفاده م يها نهیاینترنت اشیا در زم .1شکل 

 2020و همکاران،  منبع: آروئا

 

IoT در  ویژه یادگیری ماشین( عنوان تركیب هوش مصنوعی )به هوشمند بهIoT  تعریف شده

و  كند یها كاوش م را در داده ها نشی، بلکه ببخشد یكه نه تنها كارایی عملیات را بهبود م است

هوش مصنوعی برای  یها ها از روش از سازمان. كند یبنابراین به هوشمندسازی كمک م

اینترنت  یها آوری شده از طریق دستگاه ساختاریافته و بدون ساختار جمع یها تحلیل دادهو تجزیه

از علوم كامپیوتر است و از دسته هوش مصنوعی  یا یادگیری ماشین شاخه. كنند یاشیا استفاده م

(AIاست كه به ماش )یادگیری ماشین از دهد یها را م بینی داده توانایی یادگیری و پیش ها نی .

ر كلی، یادگیری به سه طو ضیات و آمار تکامل یافته است. بهعلوم كامپیوتر، مهندسی، ریا یها نهیزم

: تحت نظارت، بدون نظارت و تقویت. یک الگوریتم یادگیری ماشین شود یدسته اصلی تقسیم م

. در یادگیری تحت ردیپذ یعنوان ورودی به نام مجموعه آموزشی م ها را به از نمونه یا مجموعه

رهای هدف موردنظر از بردارهای ورودی به همراه بردا ییها نظارت، مجموعه آموزشی شامل نمونه

. هدف شوند ینظارتی نیز شناخته م یها ها یا برچسب سیگنال عنوان بهمربوطه است كه 

است. بینی بردار خروجی مناسب برای بردار ورودی معین  آموزشی و پیش یها تحلیل دادهو تجزیه

ی كه . مواردشود یبندی م بندی یا رگرسیون طبقه عنوان طبقه یادگیری تحت نظارت بیشتر به

 بندی طبقهوظایف  عنوان بهمجزا هستند،  یها هدف شامل تعداد مشخصی از دسته یها برچسب

 عنوان بهاند،  هدف از متغیرهای پیوسته تشکیل شده یها كه برچسب ییها . برنامهشوند یشناخته م

. در یادگیری بدون نظارت هیچ برچسبی وجود ندارد و شوند یوظایف رگرسیون شناخته م

 عنوان به. یادگیری بدون نظارت بیشتر شود یها انجام م ها و تفاوت شباهت براساس دیبن گروه

معقول از  یها . مواردی كه هدف آنها یافتن خوشهشود یم بندی طبقهبندی و ارتباط  خوشه
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كه  ییها . برنامهشوند یبندی شناخته م خوشه عنوان بهورودی است،  یها مشابه در داده یها نمونه

وظایف انجمن  عنوان به، كند یها را توصیف م كشف قوانینی است كه بخش بزرگی از دادههدف آنها 

 یها تیدر بین كاربران، فعال و اسالمی با وجود محبوبیت بانکداری الکترونیکی. شوند یشناخته م

در بخش بانکی وجود ندارد. با سطح باالی  دهد یبازاریابی كه مشتریان را تقویت، حفظ و توسعه م

جداگانه در حال حاضر بیشتر در تالش برای روابط  یها ، بانکاسالمیابت در صنعت بانکداری رق

آوری  جمع یها اند. داده عمومی و خدمات بانکی سفارشی برای جذب مشتریان جدید تمركز كرده

به صنعت  تواند ییادگیری ماشین، م یها تمیشده از طریق اینترنت اشیا در صورت تركیب با الگور

موقعیت مکانی و  انطباق آسان، ارائه خدمات مربوط به فرآیندكمک كند.  اسالمی کداریبان

اسایی رسانی به مشتریان، نظارت بر مشتریان، پاداش دادن به آنها، دسترسی به اعتبار، شن اطالع

هوشمند در بخش  IoTگذاری، چند مورد از كاربردهای  بینی سرمایه معامالت كالهبردارانه، پیش

 است. بانکی
 

 
 AIو  IoTادغام  .2شکل 

 2020آروئا و همکاران، منبع: 
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 .دهد یتک را نشان م و فین IoT ،AIروند جستجوی گوگل  (3)شکل 
 

 
 Sectorو فین تک  IoT ،AIبراي  Googleروندهاي  .3شکل 

 2020آروئا و همکاران، منبع: 

 

 فین تک بخش و ي اسالميها هوشمند در بانک IOTاندازهاي  چشم

هوشمند در بخش بانکداری/فین تک  IoTتاكنون تحقیقات بسیار محدودی در مورد استفاده از 

از آن برای رسیدگی به برخی از مسائل كلیدی مشتریان و  توان یانجام شده است، با این حال، م

ا و كائور، )آرور ها استفاده كرد. برخی از كاربردهای اینترنت اشیا در زیر شرح داده شده است بانک

2020.) 

 . دیدگاه مشتريالف

انطباق آسان: یک مشتری برای افتتاح حساب یا درخواست وام باید مراحل رسمی كاغذ  فرآیند( 1

اسناد الزم را مستقیماً به سرور  تواند یرا طی كند. برای سهولت كار برای مشتریان، اینترنت اشیا م

 كاهش دهد. بانک ارائه دهد و در نتیجه كاغذ كاری را نیز

ید . برای تأیخواهند ی( دریافت پاسخ سریع از بانک: مشتریان همیشه خدمات سریع از بانک م2

ها وجود دارد. اینترنت اشیاء هوشمند  تأیید طوالنی در بانک فرآیندتقاضای وام از مشتریان، یک 

 به تسریع روند تأیید كمک كند. تواند یم

مشتریان در حل مشکالت . كمک كند تواند ینت اشیا مفنی حل مشکالت: اینتر یها تی( قابل3

مثال،  عنوان به. شوند یها استنباط م فنی دیگر نیازی به گزارش توسط مشتری ندارند، بلکه از داده

توسط اینترنت اشیا  تواند یروبرو است، م یمشتری جدیدی در بانکداری اینترنتی كه با مشکالت

گیرانه به این مسائل رسیدگی خواهند كرد. مطالب راهنما پیش صورت بهها  شناسایی شود و بانک

 توان یبرای حل مشکل به او ارسال شود. در عصر كنونی رقابت، نم تواند ی)دقیقاً مناسب مشکل( م

 .منتظر ماند تا مشتری با مشکل به بانک برسد
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ا و مشتریان ه ( مرور همزمان: اینترنت اشیا امکان دسترسی و مشاهده صفحات وب را برای بانک4

 .كند یفراهم م

 یها و نحوه ذخیره آنها: از طریق كارت اعتباری، كارت ها نهی( توصیه به مشتریان در مورد هز5

رفتار خرج مشتریان را  توانند یها م اجتماعی، سابقه مرور، بانک یها همراه، شبکه یها بدهی، تلفن

ی بدهند و در صرفه جویی به مشتریان ها مشاوره اقتصاد به آن توانند یتجزیه و تحلیل كنند، م

 كمک كنند.

 ب. چشم انداز بانک

تحلیل شده توسط هوش مصنوعی از و تجزیه یها دسترسی به ارزش اعتباری: داده یها ( داده1

برای  تواند یطریق الگوهای هزینه، تصویر كلی مشتری در بازار، تغییرات در سرمایه در گردش م

تیجه اعتبار یک مشتری مورد استفاده قرار گیرد. اینترنت اشیاء دسترسی به سالمت مالی و در ن

اعتباری و در  یها سکیها در صدور هشدارهای اولیه در مورد افزایش ر به بانک تواند یهوشمند م

 نتیجه شناسایی به موقع نقض كنندگان بالقوه كمک كند

قدرت اینترنت اشیا در  از توانند ی( ارائه پیشنهادات مناسب به مشتریان: مؤسسات مالی م2

پیشنهاد مناسبی را به آنها ارائه دهند،  توانند یآگاهی از نیاز احتمالی مشتری استفاده كنند و م

خرده  یها مثال اطالع از زمان خرابی ماشین لباسشویی مشتری و اجازه دادن به بانک عنوان به

 فروشی برای ارائه معامله اعتباری خوب.

در  توانند یها و مؤسسات مالی م برای دسترسی به رضایت مشتری: بانک ( بازخورد زمان واقعی3

گویی به معامالت، معامالت  دست آورند. بازخورد ممکن است شامل زمان پاسخ زمان واقعی به

روندهای  توانند یها م ناموفق، عدم امکان دریافت بیمه و غیره باشد. از این قبیل بازخوردها، بانک

 تریان بیشتر بهبود بخشند.خود را برای جذب مش

( ارائه خدمات مربوط به مکان و آگاهی از فعالیت به مشتریان: مشتریان امروزه ترجیح 4

ها/ مؤسسات مالی  تبلیغات شخصی مربوط به محصوالت و خدمات را دریافت كنند. بانک دهند یم

همراه و  یها ق تلفنموقعیت مشتری كه از طری براساسكاالهای مورد نظر را با تخفیف  توانند یم

به مشتری كمک كند تا در شعبه خاصی قرار  تواند ی، ارائه دهند. همچنین مدهند یغیره تخفیف م

مالقات بگذارد و مشتری را هنگام ورود به شعبه شناسایی كند. عالوه بر این، از این تسهیالت 

قدی و غیره استفاده برای كشف شعبه بانک نزدیک، دستگاه خودپرداز، دستگاه سپرده ن توان یم

 كرد.

در بانکداری  IOTكاربردی  یها برنامه و پذیرش ها و تعدیل عوامل مؤثر بر آمادگی واسطه

ها و نحوه ارائه خدمات،  زمانفناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال با تغییر شیوه تجارت سا اسالمی
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شامل تحول دیجیتالی یتالی شدن انداز تجارت در سراسر جهان را تغییر داده است. دیج چشم

تلفن همراه، رایانش ابری،  یها دیجیتالی مانند شبکه یها یهای تجاری از طریق تعامل فناورفرآیند

همچنین . فناوری اطالعات و ارتباطات است یها رساختی( با زIOTهوش مصنوعی و اینترنت اشیا )

. دیجیتالی شدن انقالب دهد ین مارتباطی را نشا یها و كانال ها انهیتأثیر استفاده روزافزون از را

یک پارادایم جدید است كه با برقراری  IOTفناوری اصلی آن است.  IOTصنعتی بعدی است و 

ارتباط بین اشیاء )چیزها( مانند تلویزیون، المپ، اتومبیل، تلفن همراه یا حتی گیاهان كه توسط 

، به زندگی هوشمند شوند یل مسنسورها از طریق اینترنت در هر كجا و هر زمان به یکدیگر متص

قبول  ها با پیشرفت قابل اشیا، سازمان كاربردی اینترنت یها رغم ظهور برنامه علی. دهد یانسان نوید م

توسط  IOTبزرگی روبرو هستند. تحقیقات در مورد  یها و دستیابی به نتایج مورد انتظار با چالش

توسعه به  ویژه در كشورهای درحال را به یی اسالمها دانشگاهیان شناخته شده است و توجه بانک

 .كلی انجام شده است طور به IOTخود جلب كرده است. با این حال، اكثر مطالعات در مورد پذیرش 

ویژه با توجه به  در منطقه است. به نیتر یو بحران نیتر یمیویژه یکی از قد به اسالمیصنعت بانکداری 

( HRمنابع انسانی ). جهت پذیرش فناوری برداشته است كه در یا وستهیپ یها جمعیت زیاد و گام

. در شوند یاستراتژیک برای دستیابی به مزایای رقابتی پایدار در نظر گرفته م یها ییدارا عنوان به

 یها شرفتیتوجهی داشته است. پ سانی، فناوری اطالعات تأثیر قابلمنابع ان یها وهیها و شفرآیند

 E-HRM( را مطرح كرده است. E-HRMابع انسانی الکترونیکی )تکنولوژیکی اصطالح مدیریت من

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر اینترانت، مدیریت منابع انسانی مجازی است. مدیریت  یها جنبه

ریزی، جذب، انتخاب،  مدیریت برای برنامه یها ستمی( به تالش استراتژیک سHRMمنابع انسانی )

تأثیر پذیرش فناوری . دستیابی به سازمانی و فردی اشاره دارد منظور بهآموزش و توسعه كاركنان 

. دیجیتالی كردن منابع انسانی را قادر شود یكسب و كار منابع انسانی م فرآیندباعث تغییر در 

هوشمند و  یها مؤثر محقق سازد. استفاده بیش از حد از تلفن طور بهتا اهداف اصلی خود را  سازد یم

 یها تا برنامه سازد یها را قادر م تنی بر ابر، محل كار را تغییر داده و سازمانكاربردی مب یها برنامه

را تغییر دهد  HRM تواند یم IOTكاری خود را با فضاهای كار باز یا محل كار مجازی انجام دهند. 

ها اجازه دهد تا تصمیمات منابع انسانی مناسب را اتخاذ كرده و از طریق دسترسی به  و به سازمان

از طریق  توان یآسان و مقرون به صرفه كاركنان، رشد سازمانی را ارتقا دهند. این را م یها دهدا

ها در محیط كار  گیری اثربخشی و كارآیی انسانبرای اتصال، پیگیری و اندازه ییها ستمیایجاد س

نسانی، منابع ا یها وهیبهبود ش منظور به HRMدر  IOTكاربردی  یها دیجیتالی انجام داد. برنامه

تحلیل منابع انسانی، استخدام، استقرار، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه و جبران و یعنی؛ تجزیه

آوری  بزرگ را در زمان واقعی جمع یها تا داده سازد یرا قادر م، مدیریت منابع انسانی IOTخسارت. 
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الزم را برای  یاه یو استراتژ كند یكند. عملکرد حس كردن چیزهای هوشمند تغییرات را تحریک م

HRM  برای حداكثر چابکی و ایجاد صحیح نیروی كار در اختیارHRM استفاده از دهد یقرار م .

IOT در HRM یها ستمیحضور كاركنان را دیجیتالی كند. جایی كه س تواند یهمچنین م 

را خسارت  توان ی. بنابراین مشود یبیومتریک برای محاسبه كل ساعات كار بالفاصله استفاده م

ارسال/بازیابی  IOTهای بانکی كاركنان فورًا و دقیق بدهد.  خودكار محاسبه و به حساب طور به

 عنوان به، كه باعث بهبود عملکرد و افزایش مزایای كاركنان كند یكاركنان را تسهیل م یها داده

  (.2020، 1)العزیز و همکاران شود یو غیره م ها نامهیارتقاء، افزایش حقوق، هدایا، تشخیص، گواه

 

 ها بانکدر  IOTکاربرد دروني 

های صحیح در حالی  ، در نظر گرفتن گسترش بالقوه آن و تطبیق استراتژیها بانکبه  IOTبا ورود 

ها شامل  . این دیدگاهشود ی، ضروری ممیكن یكه جذابیت آن را از منظرهای مختلف بررسی م

مند به افزایش  گیرندگان عالقه ه دارند. تصمیمناوری هوشمند عالقكاركنانی است كه به استفاده از ف

دارند. فرض  فرآینداداری؛ و مدیرانی كه تعهدات اداری در مدیریت  یها اثربخشی و كاهش تالش

مختلف در نیازها، آمادگی یا تهدید است.  یها دگاهیبه محل سازمان مستلزم بررسی د IOTورود 

IOT های عادی روزمره زندگی  در فعالیت تواند یه كرد و مدر خارج یا داخل خانه استفاد توان یرا م

هوشمند  یها تلفن یها و برنامه RFIDبرچسب  یها از طریق شناسه بانک استفاده شود. كاركنان

گیرندگان و  ، جایی كه تصمیمكنند ی، ورود و خروج مكنند یكه گزارشات حضور و غیاب را تولید م

هر محوطه  یها به دروازه IOT. افزودن كنند یمرسانی خودكار را دریافت روز مدیران به

دانشگاه/سازمان به دستیابی به امنیت و كاهش زمان تلف شده در بررسی مدارک/كارت شناسایی 

، بلکه از اتالف انرژی نیز كند یجویی م نه تنها در زمان صرفه IOT. بنابراین، كند یكاركنان كمک م

ها هنوز از كارت شناسایی )كارت  بسیاری از بانک(. 2020)العزیز و همکاران،  كند یجلوگیری م

زیادی مانند زمان پردازش  یها تی. كه دارای محدودكنند یكارمند( برای بررسی و خروج استفاده م

و  شوند یها خوانده م ، دادهشود ی، پردازش مردیگ یاست، جایی كه كارت در یک خواننده قرار م

. شود یبر است و باعث ازدحام و سرخوردگی م ین روند زمان. اشود یكارمند با موفقیت شناسایی م

ها همچنین خراشیده، خم یا حتی گم شوند. آن توانند یشناسایی م یها عالوه بر این، این كارت

ها در كیف یا جیب نگهداری شوند، بنابراین تراشه الکترومغناطیسی ممکن است  ممکن است ساعت

 IOTكه احتمال خطاهای معمولی انسانی وجود دارد. بنابراین، تحت تأثیر قرار گیرد. ناگفته نماند 

 در همه صنایع اصلی از جمله بخش خدمات بانکی IOTهم با رشد و هم با رقابت مرتبط است. 

                                                                                                                   
1 El-Aziz et al 
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برای  تواند یكمی مفید، كه م یها گیری و ارائه داده اندازه عنوان بهو مالی تأثیر زیادی دارد.  اسالمی

ارسازی اهمیت خودك HRتحلیل شود. بنابراین، برای و در محل كار تجزیه عملکرد بهتر اطمینان از

گیری استراتژیک نه تنها  ها در تصمیممعنادار و كمک به آن یها وری انسان از نظر داده نظارت بر بهره

)العزیز و  محدود به كارآیی مشتریان بلکه برای افزایش كارایی سازمان نیز افزایش یافته است

 (.2020همکاران، 

 

 و بانکداري اسالمي تکامل فین تک

تلفن هوشمند اختراعی در فناوری ارتباطات از راه دور است كه بعدها تبدیل به یک روند شد. سپس 

نه تنها ارتباط  دهد یبه مردم اجازه م ی آنها یژگیزیرا و .شود یها ضروری م این روند برای انسان

اجتماعی، ثبت وقایع  یها یافتن اطالعات، تعامل با رسانههای دیگری مانند  برقرار كنند بلکه فعالیت

نظرسنجی از كاربران  براساس. سازند یپذیر م کردن معامالت بانکی را نیز امکانضروری و فراموش ن

روش دسترسی به  نیتر جی، تلفن هوشمند همچنان را2018اینترنت منتشر شده در سال 

كه  كنند یدرصد( از اینترنت استفاده م 1/93نفر ) 9از  كنندگان است، از هر ده كاربر اینترنت مصرف

افزایش یافته است، بیش از نیمی از كاربران اینترنت از  2016درصد در سال  4/89درصد از  7/3

 را خود مشاركت ،2016 سال در ٪7/41یسه با مقا در ،(٪2/54) كنند یبانکداری آنالین استفاده م

های  كنندگان برای دستگاه آنالین افزایش دادند. ترجیح مصرفو امور مالی  اسالمی یبانکدار در

 نیتر خودپرداز فیزیکی و عدم اعتماد یا تخصص، موانع اصلی پذیرش بانک آنالین بود. محبوب

، 1)جامرالدین و ماركوم بانکداری آنالین بررسی حساب/صورت حساب و انتقال وجوه بود یها تیفعال

، اما كند یكه بعداً رقابت ایجاد م یتر دهیچینترنتی با معرفی فناوری پاستفاده از بانکداری ای(. 2020

. ابدی ی، گسترش مكند یها تسهیل م را در بسیاری از تراكنش اسالمی در عین حال، سیستم بانکی

داران را دگرگون  كننده كه رفتار بانکی سهام یک فناوری مختل عنوان بهفناوری مالی یا فین تک 

كه توسعه فین تک نه تنها بر منابع متعارف بلکه بر منابع مالی اسالمی نیز  دهد یو نشان م كند یم

آغاز  1967توسط بانک باركلیز در سال  ATM. از لحاظ تاریخی، فین تک با ایجاد گذارد یتأثیر م

. با این حال، مسلماً این شروع توسعه فعلی فین تک امروز است. تأثیر دستگاه خودپرداز شود یم

ترین  (، اشاره كند كه مهم1987-1979د پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو ایاالت متحده )باعث ش

دستگاه فروش اتوماتیک است كه به نفع مردم است و بازدیدهای  شود یپیشرفت مالی كه مشاهده م

دیگر، فین تک مانند اتحاد  عبارت بهواقعی است. و سهولت و یک راحتی  دهد یبانک را كاهش م

دارد و در سه  ن خدمات مالی و فناوری اطالعات است، كه پیوند متقابل، سابقه طوالنیمدرن بی

                                                                                                                   
1 Jamaruddin & Markom 
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 و فین تک 0/3 ، فین تک0/2، فین تک 0/1 یافته است كه عبارتند از فین تک دوره متمایز توسعه

 یها شامل كابل 0/1كننده اصلی را در طول فین تک  های فعال آوری این مراحل توسعه فن 5/3

مالی  یها رساختیكاالهای مرتبط با ز ها یاصلی بود. این نوآور یها انهیقیانوس اطلس و راارتباطی ا

مرتبط  یها ی، فناور0/2 . تحت فین تکدهند یخودپرداز را توسعه م یها و دستگاه SWIFTمانند 

و  3.0داده بیشتر در طول فین تک  یها یكه فناور ، درحالیشد یشامل اینترنت و اینترنت اشیا م

 .اند ساخته شده 0/3به فین تک  0/2كنون در مرحله گذار از فین تک ا

 

 یجیتالي شدن محصوالت و خدمات بانکداري اسالميد

م مطالعات اخیر كه دیجیتالی به سادگی است. علیرغ صورت بهبخش مهم ارائه خدمات مالی اسالمی 

رار داده است، این رشد راه پذیری فین تک را در امور مالی اسالمی مورد بررسی ق مشکالت محاسبه

را برای تولید كاالهای خالق و منطبق با شرع بازار اسالمی باز كرده است تا راه را برای مزیت رقابتی 

گزارش ارائه شده توسط دینار استاندارد دبی از نظر . برای بخش مالی اسالمی هموار سازد یتر بادوام

، 12، ایاالت متحده 31بر كشورهایی مانند اندونزی تعداد استارتاپ اسالمی فین تک با آمار مبتنی 

درگیر در راه  یها . بخشابدی یافزایش م 22و بقیه  7، مالزی 10، انگلستان 11امارات متحده عربی 

گان، مدیریت ثروت، كنند مصرفمالی مشاغل و  نیاندازی استارتاپ اسالمی فین تک شامل تأم

است. فین تک بخش خدمات مالی اسالمی را تحت تأثیر  ها و نقل و انتقاالت و سایر موارد سپرده

خش خدمات دسته است كه مربوط به شش حوزه خاص خدمات است. ب 12قرار داد، كه شامل 

مالی اجاره، سهام خصوصی اسالمی، مشاركه و  نیگذاری، صکوک، تأم عبارتند از حساب سرمایه

بانک، خرده فروشی اسالمی، ثروت ، خزانه LOCK Wakalahمضاربه، سرمایه در گردش مرابحه، 

فناوری فین تک اسالمی در  یها واقع، شركتل و مجدد. درخصوصی، صندوق نهادی اسالمی، تکاف

 (.2018اند )گزارش اسالمی فین تک،  مختلف توسعه و خدمات ارائه كرده یها نهیزم
 

 اسالمي يها ( در بانکIoTگان از اینترنت اشیا )کنند مصرفبررسي استقبال 

ها در مرحله  مبتنی بر اینترنت اشیاء برای بانک یها توسعه، مانند هند، برنامه ر كشورهای درحالد

گزارش  براساستکاملی است. پذیرش اینترنت اشیاء هنوز محدود به چند حوزه كاربردی است. 

 اینترنت اشیا صنعتی رود ی، انتظار مDeloitte)انجمن اینترنت و موبایل هند( و  IAMAIمشترک 

میلیارد دالر  12از فضای اینترنت اشیاء مصرفی در هند پیشی بگیرد. همچنین  2020تا سال 

در اكوسیستم امروزه كه  (.2020، 1)آلموگاری و همکاران كند یفرصت اینترنت اشیا پیش بینی م

                                                                                                                   
1 Almugari et al 
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اشیا  مبتنی بر اینترنت یها به داده توانند یاسالمی م یها به هم متصل است، بانک یا ندهیفزا طور به

برای افزایش جریان درآمد و بهبود تجربه مشتری اعتماد كنند. شروع بانکداری بدون شعبه، 

نیازها  براساسبانکداری تلفن همراه، بانکداری همراه، پیامک، ارائه خدمات ارزش افزوده به مشتریان 

تی برای حفظ و جلب بنابراین فرص .شود یمانجام و نیازهای آنها با استفاده از فناوری اینترنت اشیا 

مشتریان با ارائه آنها است. بخش بانکی به دو دلیل تحت تأثیر پدیده اینترنت اشیا قرار گرفت كه 

 یها با استفاده از فناوری جدید )مانند بانکداری اینترنتی، تلفن تواند یعبارتند از؛ اولین مشتری م

گذاران و  م این است كه سرمایهكند. دلیل دوجویی  د، رایانه لوحی( در وقت خود صرفههوشمن

ی، میزان مصرف مورد انتظار، جریان نقدینگی و گذار سرمایهمشتریان به اطالعات بالدرنگ در مورد 

 یها نهیاسالمی باید از فناوری اینترنت اشیا برای كاهش هز یها غیره نیاز دارند. عالوه بر این، بانک

ی بیشتری در زمینه گذار سرمایهها باید  راین، بانکثابت استفاده كنند. بناب یها نهیعملیاتی و هز

افزایش  دلیل بهفناوری جدید برای افزایش ارزش مشتری و تقویت موقعیت بازار انجام دهند. 

هوشمند و اشیاء متصل، اینترنت اشیا به ابزاری جدید برای ارتباط بهتر با  یها استفاده از تلفن

كه در آن تقریباً همه چیز را  كند یشیا جهانی را توصیف ممشتریان نیز تبدیل شده است. اینترنت ا

ها  ها به بانک برای برقراری ارتباط هوشمند متصل كرد. استفاده از اینترنت اشیا در بانک توان یم

ها را قادر  ها بانک . این دادهدهد یزمان واقعی مشتریان را ارائه م یها از داده یا سابقه سطح بی

)آلموگاری و همکاران،  یرتی در سطح جهانی به مشتریان خود ارائه دهندتا خدمات بص سازد یم

 طور بههنوز مطالعات بسیار كمی وجود دارد كه به پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه مشتری  (.2020

بپردازد. اگرچه ما مقاالت زیادی در مورد اینترنت اشیا  اسالمی یها خاص در بانک طور بهكلی و 

بیشتر در زمینه كشورهای توسعه یافته است كه بیشتر موارد مربوط به حریم خصوصی  ، امامیا افتهی

اینترنت اشیا  یها سی. ما عوامل متعددی را كه ممکن است بر پذیرش سرودهد یو امنیت را ارائه م

، مانند حریم خصوصی و میا تأثیر بگذارد، بررسی كرده بانکیاسالمی توسط مشتریان  یها در بانک

هزینه، راحتی، تأثیر اجتماعی، عادات و آگاهی. این مطالعه یک نگاه مهم در مورد عوامل  ایمنی،

اسالمی در اختیار محققان،  یها گان در بانکكنند مصرفمؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا توسط 

. تحقیقات درباره پذیرش اینترنت اشیا از دیدگاه دهد یها قرار م بازاریابان و مدیران بانک

 .ه هنوز در مراحل اولیه خود استندكن مصرف

 

 پذیري پذیرش و تطبیق

، دو شرط TAMمفهوم  براساسكرد.  شنهادی( را پیفناور رشی)مدل پذ TAM( 1989) سیوید

بودن و سهولت استفاده  دی. كه مفكند یم نییرا تع یفناور رشیو پذ یپذیر تطبیقوجود دارد كه 
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ی به این مسئله صحه مرتبط با فناور یقاتیتحق یها نهیاز زم یاریدر بس TAMدرک شده است. 

تلفن همراه،  غاتیتلفن همراه، تبل قیاز طر ی، خدمات مالنیآنال دی/خردیمانند خر گذاشته است

Bai (2014 ،)و  Gaoی. با توجه به تحقیقات کیو آموزش الکترون یکیاستفاده از سالمت الکترون

TAM ایاش نترنتیا یكنندگان از فناور استقبال مصرف یبررس یبرا دیمف یا هیپا عنوان به تواند یم 

 .است دیاطالعات جد یفناور ینوع ایاش نترنتیا ستمیس رایعمل كند، ز

گیری  توجهی قصد تصمیم كه سهولت استفاده به میزان قابل كرد یمطالعات قبلی تأیید م :راحتي

. این دیدگاه كند یاسالمی را تعیین م یها برای استفاده از فناوری جدید مانند اینترنت اشیا در بانک

. همچنین شود یدر استفاده از فناوری جدید پشتیبانی م UTAUTو  TAMهمچنین توسط مدل 

ساعت  24ویژه بر شرایط دسترسی  را در محیط آنالین تأكید كرد، بهجنتول اهمیت مفهوم راحتی 

با آن روبرو هستند  بانکیمشتریان  شبانه روز و هفت روز هفته تأكید كرد. امروزه تنها مشکلی كه

ویژه در مناطق روستایی، هنوز برخورد با فناوری جدید  ، بهبانکیبرخورد با اینترنت است. مشتریان 

. كه برای اتخاذ خدمات اینترنت اشیا از دانند یهوشمند، لپ تاپ و غیره را دشوار م یها مانند تلفن

یجیتالی شدن كشور از طریق برنامه دیجیتالی است ها د اسالمی ضروری است. هدف دولت یها بانک

( كمک DeitYكه به اطمینان از راحتی )سهولت استفاده( و سهولت دسترسی به منابع دیجیتال )

 :فوق ما را به این فرضیه سوق داد كه یها افتهیها و  . استداللكند یم

رنت اشیا، زمینه اجتماعی را هنگام ارزیابی اتخاذ فناوری جدید مانند پذیرش اینت :نفوذ اجتماعي

 فرآیند(، زمینه اجتماعی یک عامل اساسی در 2004نباید نادیده گرفت. از نظر هسو و لو )

گیری است. این امر در مورد هرگونه خدمات و محصوالت در مرحله انتشار یا توسعه صدق  تصمیم

ادراک یک شخص كه "د: ( نفوذ اجتماعی را اینگونه تعریف كر2003. ونکاتش و همکاران )كند یم

. بنابراین، تأثیر "برای دیگران مهم است كه معتقد باشند او باید از فناوری جدید استفاده كند

گان برای استفاده از كنند مصرفها ممکن است بر قصد  خانواده، دوستان، همساالن و رسانه

اجتماعی یک عامل  اسالمی تأثیر بگذارد. تأثیر یها محصوالت و خدمات اینترنت اشیا از بانک

اساسی در پذیرش و استفاده از فناوری جدید مانند خدمات بانکی اینترنت اشیا است. عالوه بر این، 

كننده  توجهی بر قصد مصرف قابل طور به( دریافتند كه زمینه اجتماعی 2012چونگ و همکاران )

( دریافت كه تأثیر 2019، 2016. در المومنی و همکاران )گذارد یبرای پذیرش فناوری جدید تأثیر م

گان برای اتخاذ محصوالت و خدمات اینترنت اشیا كنند مصرفاجتماعی تأثیر قابل توجهی بر قصد 

( دریافت كه نفوذ اجتماعی یک عامل اساسی برای پذیرش 2014) آئوالیاندارد. در همان تالش، 

 هوشمند در انگلستان است. یها خچالی
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 2015پیش نویس سیاست مربوط به اینترنت اشیا را در سال  پیش از این هنددولت برای مثال 

مزایا و معایب خدمات اینترنت اشیا را در  توانند یمنتشر كرده بود. مشتریان بانکداری اسالمی م

اسالمی قبل از اینکه بخواهند با استفاده از نفوذ اجتماعی آن را اتخاذ كنند، درک كنند  یها بانک

فوق تأثیر حیاتی تأثیر اجتماعی بر اتخاذ فناوری جدید مانند خدمات  یاه افتهی(. 2020)چاترجی، 

 هندی را تأیید كرد. یها اینترنت اشیا در بانک

. بنابراین، اند افتهی( اشاره كردند كه عادات در تاریخ انسان توسعه 2003لیمایم و هیرت ) :ها عادت

( تأیید كرد كه 2001و همکاران ) . لیمایمدهند یعادات كاری است كه مشتریان همیشه انجام م

نوین خدمات بانکی اینترنت  یها یعادت یک عامل اساسی است كه بر پذیرش و استفاده از فناور

ها به یک  جدید، مانند خدمات بانکی اینترنت اشیا، عادت یها ی. در زمینه فناورگذارد یاشیا تأثیر م

. فقط چند مطالعه در مورد عادات ذاردگ یعامل مهم تبدیل شدند كه بر پذیرش افراد تأثیر م

( رابطه قوی بین عادات و پذیرش 2019) نیکبینو  آبوشکاراطبیعت خودكار انجام شده بود. 

كه مشتریان بیشتر از این فناوری استفاده  دهد یاینترنت اشیا پیدا كردند. این مطالعه نشان م

(. عالوه بر این، 2012) تبدیل شود نترنت اشیا به یک عادت، اگر استفاده از خدمات ایكنند یم

( رابطه معنادار بین عادات و پذیرش فناوری جدید مانند بانکداری 2015و همکاران ) آالوان

جدیدی را از دیدگاه  یها افتهی كند یاینترنتی را تأیید كرد. بنابراین، این مطالعه سعی م

ء به ادبیات قبلی اضافه كند. تا گان هندی نسبت به پذیرش خدمات بانکی اینترنت اشیاكنند مصرف

چه حد این عادات ممکن است بر مشتریان هندی در استفاده از فناوری جدید مانند خدمات بانکی 

 اینترنت اشیا تأثیر بگذارد.

( مسائل مربوط به حریم خصوصی و ایمنی را 2010مداگلیا و سرباناتی ) :حریم خصوصي و ایمني

شناسایی كردند. در  "كاربردی اینترنت اشیا كاربر محور یها رنامهاصلی برای ب یها چالش عنوان به"

خطر درک شده مربوط "( اشاره كرد، 2010( و لو و همکارانش )2013همان تالش، كیم و لنون )

. در "ه استاهمیت یافت ها یگان در مورد نوآوركنند مصرفبه یک محصول یا خدمات در تحقیقات 

ویژه  گان در زمینه امنیت بهكنند مصرفا فناوری جدید باعث شد تجربگی ب عصر اینترنت اشیا، بی

( اشاره كردند كه پرداخت از 2018) هسو و لین مالی نگران باشند. در همان تالش، یها امنیت داده

شخصی و از دست دادن  یها طریق اینترنت اشیا با بسیاری از خطرات مانند از دست دادن داده

اال همراه ، استفاده از خدمات بانکی اینترنت اشیا همیشه با ریسک بمعامله مرتبط است. بنابراین

محصوالت را ببینند یا حتی آنها را لمس كنند. به همین  توانند یگان نمكنند مصرفویژه  است. به

ه یک ابزار مؤثر برای كاهش ریسک و كنند مصرفافزایش اعتماد "( تأیید كرد 2011ترتیب، لین )
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گان به خدمات بانکی كنند مصرف. بنابراین، اعتماد "احساس ایمنی است عدم اطمینان و افزایش

 اینترنت اشیا نقش اساسی در پذیرش اینترنت اشیا دارد.

اعتقاد فرد در مورد از بین رفتن اطالعات " عنوان به( خطر حفظ حریم خصوصی را 2010وبر )

تعریف كرد. ممکن  "اشیا محرمانه و شخصی شناسایی شده از طریق استفاده از خدمات اینترنت

شخصی  یها دهندگان خدمات بانکی اینترنت اشیا از داده ه ارائهگان نگران باشند ككنند مصرفاست 

آوری كنند. چنین  شخصی را بدون اجازه جمع یها ، یا ممکن است دادهكنند یبرای سود استفاده م

اهد گذاشت. بسیاری از محققان بر پذیرش خدمات بانکی اینترنت اشیا تأثیر منفی خو ییها ینگران

مشابه، وو و  طور به. ند( از این استدالل حمایت كرد2015( و سان و همکاران )2010مانند وبر )

كه خطر حفظ حریم خصوصی تأثیر منفی بر تمایل به انجام معامله،  ند( تأیید كرد2012همکاران )

محصوالت و خدمات اینترنت اشیا  قصد و اعتماد برای افشای اطالعات مکان و استفاده مداوم از

ارتباط دارد، بلکه  ها نهیدارد. بنابراین، پذیرش اینترنت اشیا در خدمات بانکی نه تنها با برخی هز

 .مستلزم خطر باالی حفظ حریم خصوصی شخصی است

درک نحوه استفاده از فناوری " همان ( آگاهی از اینترنت اشیا را2013گوپتا و سریواستاوا ) :اطالع

تعریف كردند. در این رابطه، ذكر شد كه افزایش آگاهی از نوآوری در فناوری جدید، مانند  "جدید

اینترنت اشیا، یک كاتالیزور اساسی برای افزایش پذیرش خدمات بانکی اینترنت اشیا توسط 

اسالمی ضمن ارائه راه  یها گان است. عالوه بر این، كالد توصیه كرد كه رهبران بانکكنند مصرف

اینترنتی، آگاهی مشتریان را در مورد خدمات ارائه شده افزایش دهند، كه منجر به ایجاد  یها حل

گان كنند مصرف. برای اتخاذ خدمات بانکی اینترنت اشیا، شود یرابطه خوب بین مشتریان و بانک م

ان و همکاران عالوه بر این، ه. باید از فناوری مورد استفاده و نحوه استفاده مؤثر از آن آگاه باشند

دریافت كه آگاهی از فناوری یک عامل اساسی برای پذیرش و اتخاذ فناوری جدید مانند اینترنت 

 اشیا است.

مند است كه آگاهی  تریان هندی است. بنابراین، عالقهاینترنت اشیا یک پدیده جدید برای مش

یجیتال، كه توسط دولت ها را نسبت به این فناوری جدید روشن كند. برنامه هند د مشتریان بانک

معرفی شده است، با هدف اطمینان از سواد دیجیتالی و در دسترس بودن خدمات دیجیتال به زبان 

بر شهروندان، دولت و صنعت متمركز  IoTدولت هند در زمینه  یها . تالششود یهندی انجام م

طریق اینترنت اشیا دیگر، آگاهی مشتریان هندی نسبت به پذیرش خدمات بانکی از  عبارت بهاست. 

 در سیاست دولت هند از اولویت برخوردار است.

مقدار هزینه اقتصادی كه باید برای "( هزینه دریافتی را 2007كیم و همکاران ) :هزینه

( 2005) چئونگ و پارک تعریف كرد. همچنین، "آوردن سرویس اینترنت اشیا فدا شود دست هب
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و مزایای استفاده از خدمات اینترنت اشیا  بین هزینه یا سهیمقا عنوان بههزینه اینترنت اشیا را 

و كاربران  شود یتوصیف كردند. بنابراین، اگر هزینه بیش از مزایا باشد، خدمات گران قیمت تلقی م

یک ارزش پولی تلقی  عنوان به تواند یتمایل چندانی به پذیرش آن ندارند. همچنین، این هزینه م

دهندگان محصول یا خدمات بپردازند. بسیاری از  ست برای ارائهگان ممکن اكنند مصرفشود كه 

 عنوان بهمطالعات در مورد پذیرش خدمات اینترنت اشیاء تأیید كردند كه هزینه عامل مهمی است. 

( تأیید كردند كه بین هزینه و پذیرش محصوالت و خدمات اینترنت اشیا 2015مثال، كیم و شین )

اسالمی جدید است،  یها در نهایت، از آنجا كه اینترنت اشیا در بانکداری وجود دارد.  رابطه معنی

 براساستعیین كننده اصلی پذیرش این فناوری جدید توسط مشتریان هندی باشد.  تواند یهزینه م

ذكر شده، هزینه مانع بزرگی است كه ممکن است در خدمات بانکی عمدتاً در هند كه  یها افتهی

 .استفاده نکند IoT، از كنند یقر زندگی ماز كل جمعیت زیر خط ف 40٪

 

 روش پژوهش

 ارشد مدیران خبرگان ی كیفی انجام شده در سطحها یبررسدر این پژوهش با استفاده از نتایج 

در  اشیاء، اینترنت و فناوری امر با مستقیم طور به كشور، سطح در ارتباطات و اطالعات یها یفناور

 مدیریتی، بعد مالی، بعد تکنولوژیکی، بعد انسانی، بعد فرهنگی، ،اجتماعی بعد: اصلی مقوله 6 نهایت

بر پذیرش اینترنت اشیاء، شناسایی شده است. در این  مؤثرعوامل  عنوان به دولت، مقرارت و قوانین

متغیرها در قالب مدل پارادایمی پرداخته شده است. جامعه آماری این  ریتأثتحقیق به بررسی میزان 

تشکیل داده است. با توجه به  مالیمؤسسات  و بورس و مالی كاربران حوزه و سانتحقیق را كارشنا

برای اعتبار  .اند شدهتصادفی در دسترس، انتخاب  صورت بهنفر  384نامحدود بودن جامعه آماری، 

 استفاده شده است. SMART.PLS سنجی مدل و آزمون روابط بین متغیرها نیز از نرم افزار

 

 هشپژو مدل و متغیرها

 

 تحقیق هاي مدل متغیرهاي پایایي و روایي

نظر  مورد هایشاخص ابتدا، شده، استفاده سنجش متغیرها برای استاندارد نامه پرسش از كه ازآنجایی

 متغیر) عامل بین رابطه قدرت .گرفت الزم صورت اصالحات نخبگان به مراجعه با سپس، و ترجمه

 و صفر بین مقداری  عاملی بار. شود می داده نشان عاملی بار وسیله به مشاهده قابل متغیر و( پنهان

 نظر صرف  آن از و شده  گرفته نظر در ضعیف رابطه باشد 3/0 از كمتر عاملی بار اگر. است یک

در  .است مطلوب خیلی باشد 6/0 از تربزرگ اگر و است قبول قابل 6/0 تا 3/0 بین عاملی بار. شود می
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را دارا  5/0تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از  مشاهده كرد توان یم (1) جدول

 .قبول است قابل یریگ در مورد مدل اندازه ییایمطلب است كه پا نیا دیمؤو  باشند یم

 

 بارهاي عاملي و متغیرهاي تحقیق .1جدول 

 آماره تي بار عاملي جهت آماره تي بار عاملي جهت

q01←801/22 797/0 بعد فرهنگی q32←969/20 745/0 بعد مالی 

q02←472/16 746/0 بعد فرهنگی q33←569/34 834/0 بعد مالی 

q03←369/13 702/0 بعد فرهنگی q34←793/22 788/0 بعد مالی 

q04←473/10 645/0 بعد فرهنگی q35←676/24 797/0 بعد مالی 

q05←048/11 664/0 بعد فرهنگی q36←757/22 753/0 بعد مالی 

q06←428/11 65/0 بعد فرهنگی q37←371/12 667/0 بعد مدیریتی 

q07←496/14 712/0 بعد فرهنگی q38←668/22 78/0 بعد مدیریتی 

q08←502/14 73/0 بعد فرهنگی q39←126/15 681/0 بعد مدیریتی 

q09←557/27 827/0 بعد انسانی q40←097/12 624/0 بعد مدیریتی 

q10←83/38 866/0 د انسانیبع q41←574/22 796/0 بعد مدیریتی 

q11←513/27 823/0 بعد انسانی q42←316/7 584/0 بعد مدیریتی 

q12←175/33 851/0 بعد انسانی q43←482/15 676/0 بعد مدیریتی 

q13←755/16 689/0 بعد تکنولوژیکی q44←172/23 805/0 بعد مدیریتی 

q14←252/11 681/0 لوژیکیبعد تکنو q45←468/25 777/0 بعد مدیریتی 

q15←763/28 809/0 بعد تکنولوژیکی q46←29/19 738/0 بعد مدیریتی 

q16←626/10 602/0 بعد تکنولوژیکی q47←778/26 819/0 قوانین دولت 

q17←574/10 647/0 بعد تکنولوژیکی q48←65/15 701/0 قوانین دولت 

q18←296/10 583/0 د تکنولوژیکیبع q49←284/13 679/0 قوانین دولت 

q19←213/32 853/0 بعد تکنولوژیکی q50←8/15 708/0 قوانین دولت 

q20←259/19 802/0 بعد تکنولوژیکی q51←602/11 627/0 قوانین دولت 

q21←867/15 713/0 بعد تکنولوژیکی q52←826/9 609/0 قوانین دولت 

q22 ←9.416 605/0 بعد تکنولوژیکی q53←667/15 727/0 قوانین دولت 
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q23←754/13 697/0 بعد تکنولوژیکی q54←364/14 674/0 قوانین دولت 

q24←579/27 782/0 بعد تکنولوژیکی q55←376/26 814/0 قوانین دولت 

q25←359/35 833/0 بعد تکنولوژیکی q56←384/19 75/0 قوانین دولت 

q26←468/12 682/0 بعد مالی q57←8/15 708/0 قوانین دولت 

q27←471/27 796/0 بعد مالی q58←876/21 737/0 قوانین دولت 

q28←493/20 724/0 بعد مالی q59←232/17 737/0 قوانین دولت 

q29←635/23 766/0 بعد مالی q60←407/20 746/0 قوانین دولت 

q30←661/12 638/0 بعد مالی q61←633/18 698/0 قوانین دولت 

q31←21/16 729/0 بعد مالی q62←194/16 698/0 قوانین دولت 

   
q63←304/12 621/0 قوانین دولت 

 های پژوهش منبع: یافته

 

 7/0باالی  استاندارد میزان با كرونباخ آلفای های توسط شاخص تحقیق متغیرهای پایایی سپس،

توسعه  واریانس و میانگین 7/0 ( با میزان استاندارد باالیCR) یبیترك ییایپا( و 1951)كرونباخ،

-Smartافزار  نرم از استفاده ( با1981الكر،  و )فورنل 5/0باالی  استاندار میزان ( باAVE) یافته

PLS همگرا  ییاز پایایی و روا قیتحق یرهایمتغ مشاهده كرد توان یم (2). در جدول شد بررسی

 .باشند یخودار مبر

 

 متغیرهاي مدل تحقیق يهمگرا یيپایایي و روا .2جدول 
 AVE (CR)پایایی تركیبی  آلفای كرونباخ متغیرها

 566/0 934/0 923/0 بعد مالی

 506/0 945/0 938/0 قوانین دولت

 523/0 913/0 893/0 بعد مدیریتی

 500/0 888/0 8560/0 بعد فرهنگی

 519/0 933/0 921/0 بعد تکنولوژیکی

 709/0 907/0 863/0 بعد انسانی

 های پژوهش منبع: یافته
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ید ظر پایایی تمامی متغیرها مورد تایبوده بنابراین ازن 7/0تر از لفای كرونباخ تمامی متغیرها بزرگآ

 ییروا نیبنابرااست  5/0تر از همواره بزرگ (AVE) شده استخراج انسیوار نیانگیماست. مقدار 

 .شود یم دییأت زیهمگرا ن

 

 (رو الرک لروش فورنروایي واگرا )

 در دیگر های سازه های با شاخص سازه یک های شاخص بین تفاوت میزان واگرا، روایی قسمت در

 همبستگی ضرایب مقادیر با سازه هر AVEجذر  طریق مقایسه از كار این. شود می مقایسه مدل

 اصلی مقادیر قطر كه داد تشکیل باید یسماتر یک كار این برای. گردد می ها محاسبه سازه بین

 همبستگی ضرایب اصلی، قطر باالی و پایین مقادیر و هست هر سازه AVEضرایب  جذر ماتریس

 :است شده داده نشان( 3) شماره جدول در ماتریس این است. دیگر های سازه با سازه هر بین

 

 ها سازه همبستگي ضرایب و AVE جذر مقایسه ماتریس .3 جدول

 
 بعد انسانی بعد تکنولوژیکی بعد فرهنگی بعد مدیریتی قوانین دولت عد مالیب

 752/0 بعد مالی
     

 722/0 381/0 قوانین دولت
    

 717/0 662/0 504/0 بعد مدیریتی
   

 707/0 537/0 114/0 181/0 بعد فرهنگی
  

 721/0 140/0 541/0 159/0 425/0 بعد تکنولوژیکی
 

 842/0 502/0 179/0 382/0 112/0 334/0 بعد انسانی

 منبع: نگارنده

 

 آن همبستگی از ضرایب هر سازه AVEجذر  باشد، می مشخص باال ماتریس از كه گونه همان

 واگرای روایی بودن قبول قابل از حاكی این مطلب كه است شده بیشتر دیگر های سازه با سازه

 است. ها سازه

 

 آزمون کلي کیفیت مدل ساختاري

را برای بررسی برازش مدل معرفی  (GOF) 1( شاخص كلی برازش2005وس و همکاران )تنن ها

و  2توان با محاسبه میانگین هندسی میانگین مقادیر اشتراكی اند. مالک كلی برازش را می نموده

                                                                                                                   
1 goodness of fit 
2 communality 
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به ترتیب ضعیف،  36/0و  25/0، 01/0برای این شاخص، مقادیر  دست آورد. ( به𝑅2ضریب تعیین )

 وی توصیف شده است.متوسط و ق

𝐺𝑂𝐹 = √(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) × (𝑅 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

 

 𝑹𝟐مقادیر اشتراکي و .4جدول 

 𝑹𝟐 مقادیر اشتراكی متغیر

 354/0 566/0 بعد مالی

 --- 506/0 قوانین دولت

 804/0 513/0 بعد مدیریتی

 --- 500/0 بعد فرهنگی

 252/0 519/0 بعد تکنولوژیکی

 --- 709/0 بعد انسانی

 پژوهش های  افتهیمنبع: 

 

هستند. پس  𝑅2زا دارای مقدار شود، تنها متغیرهای درون طور كه در جدول باال دیده می همان

آید كه شاخصی قوی است  دست می به 491/0عددی برابر  GOFاز انجام محاسبات، مقدار شاخص 

 و نشان از كیفیت باالی كلی مدل دارد.

 

 هاي پژوهشفتهای

یک ساختار علی با تکنیک  براساستحقیق  یها هیفرضبررسی در هر یک از  رابطه متغیرهای مورد

شده   ( ترسیم4آزمون شده است. در مدل كلی تحقیق كه در شکل ) PLSحداقل مربعات جزئی 

سیر )روابط مشاهده به متغیر پنهان( و مدل م گیری )رابطه هریک از متغیرهای قابل است مدل اندازه

با تکنیک  tشده است. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره  متغیرهای پنهان با یکدیگر( محاسبه 

 شده است. ارائه (5)در شکل شده است كه  بوت استراپینگ محاسبه 

 

 شرایط علّي )بعد انساني( بر مقوله محوري تکنولوژي ریتأثبررسي 

شده است و  محاسبه  502/0قوله محوری تکنولوژی برابر شدت اثر شرایط علّی )بعد انسانی( بر م

در سطح خطای  tتر از مقدار بحرانی  آمده است كه بزرگ دست به 757/7آماره احتمال آزمون نیز 
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% 95شده معنادار است. بنابراین با اطمینان  مشاهده ریتأثدهد  بوده و نشان می 96/1% یعنی 5

 معناداری دارد. ریتأثحوری تکنولوژی شرایط علّی )بعد انسانی( بر مقوله م

 

 مقوله محوري تکنولوژي بر راهبرد مدیریتي ریتأثبررسي 

شده است و آماره  محاسبه  395/0شدت اثر مقوله محوری تکنولوژی بر راهبرد مدیریتی برابر 

% 5در سطح خطای  tتر از مقدار بحرانی  آمده است كه بزرگ دست به 891/10احتمال آزمون نیز 

% مقوله 95شده معنادار است. بنابراین با اطمینان  مشاهده ریتأثدهد  بوده و نشان می 96/1نی یع

 معناداری دارد. ریتأثمحوری تکنولوژی بر راهبرد مدیریتی 

 

 ي )قوانین و مقرارت دولت( بر راهبرد مدیریتيا نهیزمشرایط  ریتأثبررسي 

شده  محاسبه  552/0بر راهبرد مدیریتی برابر ی )قوانین و مقرارت دولت( ا نهیزمشدت اثر شرایط 

در سطح  tتر از مقدار بحرانی  آمده است كه بزرگ دست به 857/12است و آماره احتمال آزمون نیز 

شده معنادار است. بنابراین با اطمینان  مشاهده ریتأثدهد  بوده و نشان می 96/1% یعنی 5خطای 

 معناداری دارد. ریتأثت( بر راهبرد مدیریتی ی )قوانین و مقرارت دولا نهیزم% شرایط 95

 

 گر )بعد اجتماعي، فرهنگي( بر بر راهبرد مدیریتي شرایط مداخله ریتأثبررسي 

محاسبه  419/0شدت اثر شرایط مداخله گر )بعد اجتماعی، فرهنگی( بر بر راهبرد مدیریتی برابر 

در  tتر از مقدار بحرانی  كه بزرگ آمده است دست به 464/11شده است و آماره احتمال آزمون نیز  

این با شده معنادار است. بنابر مشاهده ریتأثدهد  بوده و نشان می 96/1% یعنی 5سطح خطای 

 معناداری دارد. ریتأثگر )بعد اجتماعی، فرهنگی( بر بر راهبرد مدیریتی  % شرایط مداخله95اطمینان 
 

 (راهبرد مدیریتي بر پیامدها )بعد مالي ریتأثبررسي 

شده است و آماره احتمال  محاسبه  504/0شدت اثر راهبرد مدیریتی بر پیامدها )بعد مالی( برابر 

 96/1% یعنی 5در سطح خطای  tتر از مقدار بحرانی  آمده است كه بزرگ دست به 483/7آزمون نیز 

مدیریتی بر % راهبرد 95شده معنادار است. بنابراین با اطمینان  مشاهده ریتأثدهد  بوده و نشان می

 معناداری دارد ریتأثپیامدها )بعد مالی( 
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 غیر مستقیم شرایط علّي )بعد انساني( بر راهبرد مدیریتي ریتأثبررسي 

شده است و آماره  محاسبه  198/0شدت اثر شرایط علّی )بعد انسانی( بر راهبرد مدیریتی برابر  

% 5در سطح خطای  tز مقدار بحرانی تر ا آمده است كه بزرگ دست به 680/5احتمال آزمون نیز 

% شرایط 95شده معنادار است. بنابراین با اطمینان  مشاهده ریتأثدهد  بوده و نشان می 96/1یعنی 

 معناداری دارد. ریتأثعلّی )بعد انسانی( بر راهبرد مدیریتی 

 

 
 پژوهش يمدل کل يحداقل مربعات جزئ کیتکن .4شکل 

 منبع:یافته پژوهش
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 ره تي مدل کلي پژوهش با تکنیک بوت استراپینگآما .5شکل 

 نگارنده: منبع

 

   گیري نتیجه

 ها سازمان  به  دائم  صورت به اقتصادى هاى ضربه یا ها بریم، شوک مى سر به ها گسستگى عصر در ما

 یرتغی حال در نیز  . رقابت نمایند  سازگار تغییرات این بـا را خـود پیوسـته باید آنها و آید مى فرود

 رقابت افزایش. اند گرفته قرار  یکدیگر  روى  در رو دنیا سراسر از رقبا جهانی اقـتصاد سیستمدر  است،

 جـدید مـحصول تولید كار  به  دست رقبایی كه برابر در را خود ها سازمان كه كند مى ایجاب

 صورت به زنند، مى ینىكارآفر  یا  عمل  ابتکار خالقیت، به دست كه نوآور هاى سازمان نیز و شوند مـى

 كه تغییراتى برابر در رقابت  صحنه  در بتوانند كه بود خواهند موفق هایى سازمان نمایند؛ تجهیز كامل

 و عمده تغییرات و تـحوالت از یکى.  دهند  نشان  خـود از مـناسب واكنـشى دهد مى رخ سرعت به

و  یت. اهماست  جوامع و ها ازمانس در آن اساسى نقش و اهمیت و اطالعات فناورى مهم، بسیار

گذاران قرار گرفته است.  یاستو س یانمورد توجه دانشگاه راًیاخاینترنت اشیاء، به  یدنشتاب بخش

 یکپارچگی ینترنت،باند ایع وسی ها تیهوشمند و ظرف یها همه جانبه، دستگاه یظهور سنسورها

 یریگ یمتصم یت،كرده است كه در نها یساز و پردازش اطالعات همگام یآور جمع یها را برا شبکه

و  یریتیمد یور بهره یاء،انسان و اش ی. ارتباط مجازكند یآسان م را یزیکیف یها و پاسخ یعسر
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كه منجر  ایجاد كرده است فعاالت یگرو د ییشبکه، كاربران نها یاپراتورها یرا برا مناسبی یراحت

 از اشیاء اكنون، اینترنت هم شود یمصرف مو  یددر تول IOT رب یمبتن یها عامل یستمس یرشبه پذ

 و افراد برای كسب وكارها، را یا نوآورانه متنوع خدمات و كاربردها و خارج شده كودكی دوران

 انقالب را آن المللی پژوهشـی بین هـای سازمان و پژوهشگران رو این از. است كرده فراهم ها، دولت

 IoT یها دستگاه یقدرت محاسبات یشاند با افزا هكرد معرفی ارتباطات و اطالعات فناوری بعدی

 یواقع یایارائه اطالعات در مورد دن یاز آنها برا توانند یكسب و كار م هایفرآیند(، یزهاچ ینترنت)ا

اطالعات مبادله  یزانكار را كاهش دهند، مو كسب هایفرآینداز  یبخش یناستفاده كنند و همچن

حال دیده در( یک پIOTكه پدیده اینترنت اشیاء ) زآنجاییا ابدی یكاهش م یشده و پردازش مركز

ی ها فرصت تواند یمظهور است، در جامعی در مورد اینترنت اشیاء وجود ندارد و این امر، 

یک پدیده  عنوان بهی موجود، فراهم نماید. اینترنت اشیا، ها شركتكاری را برای كارآفرینان و  و كسب

و عناصر مختلف فنی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی را  ودش یموسیع اجتماعی و فنی، معرفی 

كند، وكار فراهم میكنندگان و كسبتوجهی را برای مصرفجالب یها فرصت IoT. دهد یمپوشش 

در  IoT یها یامنیتی جدید همراه است. فناور یها حال با مجموعه وسیعی از چالشبااین

ها تمام مسائل امنیتی  آن جهیدهند و درنتعه میاینترنت مستتر بوده و آن را توس یها ستمیاكوس

ماهیت مهم  دلیل بهكنند. برند و مباحث ویژه جدیدی را ایجاد میمرتبط با اینترنت را به ارث می

، این مشکالت امنیتی اهمیت باالیی دارند و در برخی از موارد بحرانی IoTهای ها و برنامه دستگاه

نشان دادند كه چطور استخراج  2008ک گروه از محققان در سال شوند. برای بیان یک نمونه، یمی

میکر یا تهدید زندگی یک بیمار توسط تغییر رفتار این دستگاه ممکن اطالعات شخصی از یک پیس

تواند موضوعی برای بسیاری از نیز می IoT(. مشابه با اینترنت، 2008است )هالپرین و همکاران، 

دهند، تهدیدهای فیزیکی، ارتباطی مختلف را هدف قرار می یها نالتهدیدها، مانند حمالتی كه كا

 (.2010تکذیب سرویس، جعل هویت و غیره باشد )بابار و همکاران، 

 دولت، مقرارت و عامل علی؛ قوانین عنوان بهمدیریتی،  بعد و انسانی بعد روی بر تحقیق این در

 عنوان بهفرهنگی،  اجتماعی، امل راهبردی؛ بعدع عنوان به تکنولوژیکی، ی؛ بعدا نهیزمعامل  عنوان به

 یا كیفیت بررسی ، در نظر گرفته شده است. برایامدهایپنتایج و  عنوان بهمالی،  گر؛ بعد مداخله

 اعتبار بررسی شاخص و اشتراک اعتبار بررسی شاخص شامل كه اعتبار بررسی از مدل اعتبار

مستقل و  رهاییمربوط به متغ یها شاخصداد  است نتایج نشان شده  استفاده باشد، می افزونگی

 یقبول و اعتبار قابل تیفیگفت مدل از ك توان یباشد. م تر از صفر میمثبت و بزرگ، وابسته

مدل كلی نیز استفاده شده است.  برازش بررسی برای را( GOF) برازش كلی شاخص است. برخوردار

شاخصی قوی است و نشان از كیفیت آید كه  به دست می 491/0عددی برابر  GOFمقدار شاخص 
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و روابط بین  اند بودهباالی كلی مدل دارد. تمامی متغیرهای شناسایی شده در مدل، معنادار 

ی ها مقولهكه  دهد یمزای مدل نیز معنادار بوده است. نتایج مدل نشان  زا و برون متغیرهای درون

عنادار بوده و متغیرهای در نظر گرفته آمده از بخش كیفی، م دست هتعریف شده در مدل پارادایمی ب

( نشان دادند 2014همکاران )در این راستا گائو و  .اند داشتهمعناداری  ریتأثشده در هر بخش نیز، 

اجتماعی، لذت ادارک شده و كنترل رفتاری  ریتأثكه مفید بودن درک شده، سهولت ادارک شده، 

( نشان 2015) 1انسا و همکاران مهمی دارد. و اعتماد، در پذیرش اینترنت اشیاء نقش ادراک شده

، ادراک مدیران و فشارهای ها یاستراتژویژه آمادگی،  وامل درونی و بیرونی سازمانی، بهدادند كه ع

( نشان دادند 2017كاروسا و همکاران ) ریتأثخارجی توسط شركا، در پذیرش تجارت الکترونیک، 

و تصویر ادراک شده، در قصد استفاده از فناوری  مزایای ادراک شده، سهولت ساختاری ادراک شده

نشان دادند حفاظت از حریم خصوصی و  (2018و همکاران ) لئواینترنت اشیاء نقش مهمی دارد 

برداری از اینترنت اشیاء دارد و همچنین تسهیل  ت دارایی افراد نقش مهمی در بهرهامنی

باعث افزایش كارایی و اثربخشی  تواند یمی فناوری و پشتیبانی و تجهیز فناوری، ها رساختیز

متالو و همکاران  دهد یمارتقاء  ها سازمانگیری آن را در كار بهاینترنت اشیاء شده و میزان پذیرش و

 یها ییتوانا ی ونوآوربه  كارو ی كسبها مدلایجاد  هایفرآینددر  یتفاوت اصل ( نشان دادند2018)

 دارد. بستگی ها  متفاوت سازمان

نشان داد، اما مانعی  معمولی اسالمی كلی موفقیت خود را در بانکداری طور بهتک  اگرچه فین

سازی مؤثر فین تک وجود دارد زیرا بسیاری از محققان اسالمی معتقدند بیت كوین فین  برای پیاده

آمیز فناوری فین  ت نیستند. بنابراین، ورود موفقیتتک و سایر ارزهای رمزنگاری شده مطابق شریع

از استانداردها برای اطمینان از ماهیت  یا صنعت مالی اسالمی مستلزم اجرای مجموعه تک به

در فین  Syariahانطباق شرعی كاالهای ارائه شده است. جزئیات مربوط به مسائل مربوط به انطباق 

با الزامات قوانین قراردادهای  رسد یم نظر بهاست كه  ییها یتک مربوط به محصوالت و نوآور

 كند یخاص قراردادها را معرفی م طور بهكلی هماهنگ )مطابقت( ندارند و شریعت  طور به اسالمی

 یها وابستگی به استفاده از تلفن ی كرونا،گیر در طول شیوع همه(. 2020)جامرالدین و ماركوم، 

كه كل استفاده از اینترنت توسط جمعیت  دهد یها نشان م . دادهشود یهوشمند و اینترنت اساسی م

افزایش یافته است.  درصد 12كه پخش به  افزایش یافته است، درحالی درصد 70و  50 انجه

گیری محسوب  همه دلیل بهافزایش درآمد  عنوان بهتجارت الکترونیکی در حال افزایش است و 

درصد افزایش  5دهنده  كه نشان كند یاضافه م 2020میلیارد دالر درآمد در سال  175و  شود یم

تا با  كند یبا اعمال محدودیت، مردم را ترغیب م 19 دیدولت در مبارزه با كو یها است. تالش

                                                                                                                   
1 Anas 
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آسیب  یها گذاری اجتماعی سازگار شده و در خانه بمانند تا از گروه هنجارهای جدید مانند فاصله

 دیخطرناک و كودكان محافظت كنند. یکی از تأثیرات كو یها یماریپذیر مانند سالمندان، بیماران ب

روشی جدید برای معامله با  عنوان بهاز یک پلت فرم بانکداری آنالین  كند یم را مجبور ممرد 19

كه آنها زمان فعالیت روزانه خود را  درحالی كند یبانک استفاده كنند، كه بانک این گزینه را تشویق م

د بار مالی تعطیلی شركت باعث ایجا دلیل بهاخراج كاركنان  19 دی. تأثیر دیگر بر كوكنند یمحدود م

سسه مالی نیز این تأثیر را خواهد داشت. ؤو م شود یم ها یگان در پرداخت بدهكنند مصرفبرای 

UNDP كوتاه  یها كمک عنوان بهبا ارائه زكات  تواند یبر این عقیده است كه منابع مالی اسالمی م

اجتماعی، به  گذاری اولویت بندی مشاغل با تأثیر سرمایه-گذاری خصوصی مدت و كمک به سرمایه

ها  ها و شركت منبع سرمایه بلندمدت برای دولت تواند یمردم كمک كند. در این میان، صکوک م

مدت سهیم باشد. با وجود ناشناخته شدن ناپدید آوری بلند در تاب تواند یباشد، در كنار وقف وقف م

به خدمات مالی و  های آینده با بهبود دسترسی كه فین تک در سال رفت ی، انتظار م19 دیشدن كو

كلی  طور بهتعریف فین تک . تغییر تأمین مالی اجتماعی اسالمی، بانکداری اسالمی را تسریع كند

كه سیستم  میدان یعدم آگاهی كم است و نم دلیل بهدشوار است زیرا استقبال عمومی نسبت به آن 

توجه به تالش شد تا فین تک به سرعت در حال تغییر است. با  یها ینوآور دلیل بهمالی موجود 

تركیبی از كلمه مالی و فناوری تعریف شود، كه نیاز به رعایت و رعایت  عنوان بهفین تک اسالمی 

دارد. دوران دیجیتالی شدن اشاره دیگری كه به معنای فین تک اسالمی  Syariah یها دستورالعمل

فین تک اشاره  Syariahالزامات رعایت شریعت، كه به محصوالت مجاز  دلیل بهشده است كه 

الوه بر این، فناوری مالی اسالمی یا فین تک اسالمی، . ع، متفاوت از فین تک معمولی استكند یم

یا از آنها  دهد یهر فناوری است كه به محصوالت مالی یا خدمات مالی جدید اسالمی اجازه م

و از محصوالت مالی  دهد یكه فین تک سنتی اجازه م یا وهی، تقریباً به همان شكند یپشتیبانی م

 .كند یمعمولی جدید پشتیبانی م

 یصنعت یها ارزش در سازمان یجادا فرآیند یاز عوامل بحران یمطالعه، درک نظر ینا یجهدر نت

IoT نتایج براساس .دهد یو عمل ارائه م یریتمد یهنظر یرا برا جالبی یمو مفاه دهد یرا ارائه م 

مدیران شركت،  گردد یمپیشنهاد  د:گرد یمی زیر ارائه نهادهاشیپ تحقیق، یها افتهی از آمده دست به

ی سازمانی ساختارهای مناسب برای اجرایی كردن اینترنت اشیاء، تسهیل نمایند. از ها هیرواز 

 انعطاف پذیر استفاده شود.
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