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 واحد 6 :تعداد واحد پايان نامه –ج 

 

 :نامهپايان اط عاخ اختصاصی ـ  د

 

 :تحقيقبيان مساله  (1

 

 رکا وکسب  2انبوهمه ی ج ود سعه می باشواد در حال تبا سرعت زی 1اطالعات ریونی فناودر دنیای کن

جنبه ها، استفاده این یکی از مهم ترین  (.2021، 3همکاران وآنگ ود قرار داده است )هورا تحت تأثیر خ

کسب و مالی عملکرد  دوجهت کمک به شرکت ها برای بهب در علم  مالی اینترنتی فناوراز  رانهوآونی 

ری وآون (.2019 ،6همکاران و میلییانا؛ 2002، 5؛ شارما2000، 4وزائ وت راواستشان می باشد ) کار

با علم مالی شده است که  اطالعات یفناور 10ترکیب و 9منجر به ادغام 8در جهان مالی 7ژیکیولوتکن

                                                 
1 Information Technology 
2 facets 
3 Hoang., Nguyen., Tran., Nguyen., & Vu 
4 Stewart & Zhao 
5 Sharma 
6 Meyliana., Fernando., Surjandy 
7 Technological innovation 
8 finance 
9 incorporation 
10 combination 

Commented [w2]: چرا مقدمه ارایه نشده است؟ 

Commented [w3]:  ابتدا مشکل و مساله پیشنهادی را در فضای

د و بعد از ان مطالعاتی خود )ایران ( شناسایی و مورد بحث قرار دهی

 در ادامه به مطالعات صورت گرفته و دیدگاه های مختلف اشاره کنید.

صفحه( حداکثر در دو  5-4بیان مساله بیش از اندازه طوالنی است )

  صفحه ارایه شود
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 وآنگ وه ؛2018، 3وفرناند ؛2017، 2لتیوباشد )نیک( می 1فین تک) مالی یفناورر ونتیجه ی آن ظه

 واصلی در در جهان کسب  4)ترند( ندور وی به گرایش مال یفناوردر سالهای اخیر،  (.2021همکاران، 

طبق  گزارش شرکت خدمات حرفه ای آمریکا  (.2021)هوآنگ و همکاران ، تبدیل شده است   کار

 2010میلیارد دالر در سال  2/12، از (فین تک) یمال یفناور( میزان سرمایه گذاری جهانی در 5سِنچر)اِ

 وبرابری را نشان می دهد  12رسیده است که تقریبا یک افزایش  2016میلیاد دالر در سال  1/153به 

، 7همکاران و و؛ ه2017، 6کسوبر ور و)گاباین استقبال جهانی کماکان در حال افزایش می باشد 

2019.)  

ه ی ورمشایک  و)بیگ دیتا(  8با بالکچین، کالن دادهری دیجیتال ویک فنا (فین تک) یمال یفناور

رد استفاده وزه ی خدمات مالی مور گسترده در حوبه ط و می باشد دوشمند سرمایه گذاری در قلب خوه

ری در وآرانه ی فناوبه معنای کاربرد ن (فین تک) یمال یفناور (.2019هو و همکاران ، ) قرارگرفته است

ه دهنده ی عمده ی خدمات (. در گذشته بانکها ارائ2021، 9همکاران وسینگ ) خدمات مالی می باشد

جهت دیجیتالی سازی ( فین تک) یمال یفناور میالدی 21ل قرن واخر دهه ی اواز اده اند؛ اما ومالی ب

، پرداخت با کد 12بایلیوم ، پرداخت11نیکیول الکترو)پ 10کار مانند پرداخت وبخش های مختلف کسب 

کاربرد های مرتبط،  و 17، بالکچین16، مدیریت دارایی15، سرمایه گذای14غیره(، پس انداز و 13آر وکی

 وگرفت )دانر  و استفاده قرار 22رشیمورد پذ  21تحلیل داده ها وتجزیه  و 20، بیمه19وام ،18تأمین اعتبار

 استفاده از (.2018، 26رجینزوج و استوارت؛  2017، 25انگلیمپییاراتو؛ 2011 24؛ داتا،2008، 23تیلیز

سیستم )زیست وبانکی ایجادکرده، اک مالی ائه ی خدماتدر صنعت بانکداری، انقالبی در ار یمال یفناور

                                                 
1 Financial Technology (Fintech) 
2 Nicoletti, 
3 Fernando., Condrobimo., Murad., Tirtamulia., Savina., & Listvo 
4 trend 
5 Accenture 
6 Gabor & Brooks 
7 Hu., Ding., Li., Chen., & Yang 
8 big data 
9 Singh., Sahni., & Kovid 
10 payment 
11 electronic money, 
12 mobile payment 
13 QR code payment 
14 savings 
15 investment 
16 asset management 
17 blockchain 
18 credit 
19 lending 
20 insurance 
21 data analysis 
22 Adoption (Acceptance) 
23 Donner & Tellez 
24 Datta 
25 Wonglimpiyarat 
26 Stewart & Jürjens, 
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ر وهمچنین، مدل های خدمات دهی را به ط وبانکداری را تغییر داده، مدلهای کسب کار قبلی  1م(وب

در  یمال یفناور (.2021هوآنگ و همکاران ، ؛ 2019صفریه،  ون ساخته است )حمیدی وکامل دگرگ

هزینه ی  وق العاده، سرعت باال وبانکی جایگزین با امنیت ف صنعت بانکداری منجر به ارائه ی خدمات

  (.2021، هوآنگ و همکاران؛ 2016، 2 دیسکاوک و اومان  وپایین شده است )ر

ر ومسئله ی می باشد، چراکه با ظه ول یک تهدید، معضل ودر درجه ی ا  ر فین تک برای بانکهای وظه

رانه وآوحتی خدمات ن ونند همان خدمات سنتی بانکی او، مردم می ت3(فین تک) یمال یفناورشرکتها ی 

اگر  وع بیشتر از این شرکت ها دریافت نمایند وتن  ورا با سرعت باالتر، هزینه ی پایین تر ی جدیدی 

اجهه ورا به درستی پیاده سازی نمایند مسلما با شکست م (فین تک) یمال یفناور انندوبانک ها نت

عات که نقشی استراتژیک در وضوند؛ یکی از مهم ترین موت کنار می رنه ی رقابواز گرد واهند شد وخ

امل تأثیر وارسی عو وکنکاش  ودر بانک ها دارد، بررسی پذیرش  (فین تک) یمال یفناورپیاده سازی 

ایجاد  ومردم یا مشریان می باشد؛ چراکه درک، شناخت  سط وت ( فین تک) یمال یفناورگذار بر اتخاذ 

یعنی مشریان، منجر  به ارائه ی  (فین تک) یمال یفناور درباره ی طرف تقاضایبصیرت های جدید 

ان یک منبع واند به عنوحتی می ت و می گردد (فین تک) یمال یفناوربهتر خدمات مالی بانکی از طریق 

 واثربخشی  ویت نماید گردد ومزیت رقابتی پایدار برای بانک ها تلقی گردد، رقابت پذیری بانک ها را تق

 کارایی  خدمات بانکی را به همراه داشته باشد. 

 و "د تجربه ی کاربر )مشتری(وبهب"در صنعت بانکداری، ( فین تک) یمال یفناورهدف استفاده از 

د واکثر تحقیقات دهه ی اخیر درباره ی خاما  (.2019، هو و همکاران) می باشد "کارایی خدمات بانکی"

 یمال یفناوراز طرف عرضه  چالشهایی که و ریسک ها ،خطرات ( وفین تک) یمال یفناوراستراتژی 

اثربخشی خدمات ارائه شده بر  واقع اکثر تحقیقات به کارایی و؛ در انجام شده اند، د داردوجو( (فین تک)

(. در 2021همکاران،  و )نصیر دیده گرفته اندطرف مشتری را نا ومبنای فرایند های داخلی پرداخته اند  

طرف تقاضا )مشتریان یا مردم( به مراتب مهمتر از طرف عرضه  ها سکیخطرات و ری حالی که بررس

د، اما مشتریان آن را نپذیرند ومجهز ش (فین تک) یمال یفناوراست؛ چراکه اگر یک بانک به باالترین 

 )هو و همکاران، ؛2016، 4)چانگ همکاران یل می گرددنهای جبران ناپذیری بر آنها تحمزیا وهزینه ها 

استفاده مشتریان از خدمات بانکی ارائه شده  وامل تأثیرگذار بر پذیرش وشناسایی ع ولذا بررسی  (2019

رقابت پذیری بلند مدت آنها ایفا می  وفقیت بانکها ونقشی حیاتی در م (فین تک) یمال یفناوراز طریق 

ارائه شده به ( فین تک) یمال یفناور ثر بر پذیرش خدماتورهای مومطالعه ی فاکتاقع ، ودر نماید. 

ارتباط  و، تماس د ارائه دهندوبانکها کمک می نماید تا خدمات بهتری به مشتریان خ سیله ی بانک، بهو

 (فین تک) یمال یفناوربه بینش کامل تری نسبت به رفتار پذیرش   و یت نمایندود را با مشتریان تقوخ

 .(2019هو و همکاران، ؛ 2012 ،6سئینک وپریم   ؛2012، 5همکاران و)پریم  دست یابند

                                                 
1 ecosystem 
2 Romānova & Kudinska 
3 Fintech companies 
4 Chang.;Wong.; Lee.; Jeong 
5 Priem.; Li.; Carr 
6 Priem.; & Swink 
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ه ی ونح وبانک  مشتریانسط وت( فین تک) یمال یفناورپذیرش  تعیین میزانجهت در تحقیق حاضر 

 (2021) هوآنگ و همکارانکه  اهد گرفتورد استفاده قرار خور موتأثر آنها بر  یکدیگر شش فاکت وتأثیر 

 و 1دمندی درک شدهور اساسی سوفاکت وش آنها دد از آنها استفاده کردند. در مدل پذیرودر مطالعه ی خ

( 1989) 4یسوسط دیواقتباس شده است )که ت  3TAMف واز مدل معر 2لت استفاده ی درک شدهوسه

با مطالعه ی  8دن کاربرور بوآون و 7، ریسک درک شده6، اعتماد5یر برندور تصوچهار فاکت وارائه شد( 

مشتریان  "9نگرش"بر  فاکتورتحقیق حاضر تأثیر این شش در  استخراج شد. طهوپیشینه ی مرب وادبیات 

به  از آن بررسی می گردد. "10قصد استفاده" بر "نگرش "تأثیر  و (فین تک) یمال یفناورنسبت به 

در ایجاد  نقشی حیاتی درک شده یو سهولت استفاده  درک شده یسودمند (1989) سیویدعقیده ی 

. (2021 ،هوآنگ و همکارانایفا می کنند )( فین تک) یمال یفناورخدمات پذیرش  ونگرش مثبت 

و  رشیو پذ (فین تک) یمال یفناورخدمات  نسبت نگرشق العاده ای بر وتأثیر مثبت ف نیز یر برندوتص

 و؛ خدابنده 2019، 13همکاران وچی و؛ س2003، 12لینیو؛ پائ1997، 11لینودارد )دی آن قصد استفاده از

د دارد که نشان می دهد اعتماد نقشی اساسی در وجومتعددی  . همچنین، مطالعات(2020، 14لینده

 و و؛ کی2005، 15انگو و وو) نمایدمی  ایفا( فین تک) یمال یفناورخدمت مانند نگرش مثبت به یک 

اکثر  وریسک درک شده نیز شکلی از عدم اعتماد است  (.2017، 17همکاران وا ولی-زنو؛ م2008، 16لی

خدمات درک شده دارای تأثیر منفی بر نگرش مشتریان نسبت به  محققان عقیده دارند ریسک مالی

، 19شی ورسایث و؛ ف2002، 18سکیواستاچی واستفاده از آن می باشد )لیبرمن  ( وفین تک) یمال یفناور

؛ (2021 ،هوآنگ و همکاران؛ 2017و همکاران ،  وایل -مونز ؛2012، 20سینگ بیشت وانی و؛ کیشار2003

سط کاربر اشاره  دارد؛ هرچه کاربر وری تولیه فناوربر )مشتری( به شدت پذیرش ادن کاور بوآودر نهایت ن

اهد ونگرش مثبت تری خ (فین تک) یمال یفناورن ورانه ی جدید همچویک خدمت فنابه تر باشد نوآور

، 23اواستاوسری ور و؛ تاک2014، 22؛ راتِن2009، 21همکاران و ومانزان -راحت تر می پذیرد )آلداس داشت
                                                 
1 Perceived Usefulness 
2 Perceived Ease Of Use 
3 Technology acceptance model (مدل پذیرش فناوری) 
4 Davis 
5 Brand Image 
6 Trust 
7 Perceived risk 
8 User innovativeness 
9 Attitude 
10 Intention to Use 
11 Devlin 
12 Pauline 
13 Stocchi., Michaelidou., & Micevski 
14 Khodabandeh and Lindh 
15 Wu & Wang 
16 Qiu & Li 
17 Munoz-Leiva F., Climent-Climent S., & Liébana-Cabanillas 
18 Liebermann & Stashevsky 
19 Forsythe & Shi 
20 Kesharwani & Singh Bisht, 
21 Aldás‐Manzano., Lassala-Navarre., & Ruiz-Mafe 
22 Ratten 
23 Thakur & Srivastava, 
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می  TAMاز اجزای اصلی مدل  یفناور به "نگرش مثبت "ضمنا   .(2021هوآنگ و همکاران،  ؛2015

 وپذیرش  ومهمترین پیشبینی کننده ی قصد استفاده از آن  یفناورنگرش مثبت به در این مدل باشد؛ 

                                (.2021هوآنگ و همکاران، ) ری می باشدواستفاده فنا

کارایی  ود اثربخشی ودر بهب( فین تک) یمال یفناورنظر به اهمیت  وه مطالبی که بیان گردید جه بوبا ت

 یساز ادهیپن شک وسط بانک ها امری اجتناب ناپذیر می باشد؛ اما بدوخدمات بانکی، بکارگیری آن ت

 ع مهم ترینوضواین م وسط مشتریان بستگی دارد وبه پذیرش آن ت (فین تک) یمال یفناورفق وم

هستند،   (فین تک) یمال یفناور تمامی شرکت هایی که به دنبال استفاده از وچالش  بانکها  ومسئله 

تأثیر  وی تأثیر واکاو ( وفین تک) یمال یفناوررهای تأثیرگذار بر پذیرش ومی باشد؛ لذا شناسایی فاکت

سی تحقیق حاضر عبارت ال اساوس قصد استفاده ی  مشتریان امری حیاتی می باشد؛ لذا وآنها بر نگرش 

قصد "چگونه بر  عواملاین  و کدامند (فین تک) یمال یفناوربه  "مثبت نگرش"ثر بر وامل موع است از:  

 ؟تأثیرگذارندین کالنشهر تهران ودر میان مشتریان بانک اقتصاد ن "(فین تک) یمال یفناوراستفاده از 

 :تحقيق موضوع اهميت (2

نیازهای  ا باوهمن وسازمان ها نیز سازگار  و ی باشدم یجیتالی سازید به عصر دورودر حال  نیوجهان کن

د را برای این وجدید خ ریهایوفناسرمایه گذاری در  و اتخاذ ،به پذیرش اجتماعی از طریق ومحیطی 

سعی می کنند  وتثنی نیستند نیز از این امر مسبانکها (. 2021، 1همکاران و )نصیر عصر آماده کرده اند

و  رینص ؛2018، 2وژیائ وئی ود ادامه دهند )کیوبه تکامل خ دیجد یهایفناورسازگار با  ،زوز به رور

دیجیتالی سازی منجر به ایجاد تغییرات بنیادی در صنعت بانکداری شده است؛ بانک  (.2021همکاران ، 

جدید  به ارائه ی خدمات مختلف ود را تغییر داده  وعملیات خ وها بر اساس تغییرات محیطی ساختار 

، 3اوبایلی )یاناگاوبایلی، پرداخت های موبه مشتریان می پردازند؛ مانند بانکداری آنالین، بانکداری م

 (.  2021، 5همکاران و؛ حسن 2019، 4کاو؛ رال2018

فراگیر شدن آنها منجر به ایجاد یک تغییر پارادایمی در صنعت خدمات مالی بانکی  وآرانه وری های نوفنا

کمپانی  وژیکی است که بانکداری سنتی ولوری تکنوآویک ن تک( نی)ف یمال یورفنافعلی شده است. 

ب(.  2021همکاران،  و؛ سینگ 2015، 6های مالی را به چالش کشیده است )انجمن اقتصاد جهانی

ارتقاء  را خدمات مالی بانک ها 8کارایی و 7در خدمات بانکی اثربخشی )فین تک( یمال یفناور بکارگیری

ری آنها، ود بهره وری بانکها، بهبودآومنجر به افزایش س و( 2018، 9وژیائ وئی وبخشد )کیمی و بهبود 

                                                 
1 Nasir.; Shaukat.; Iqbal Khan.; Hameed.; Alam.; Luo 
2 Qi & Xiao 
3 Yanagawa 
4 Raluca 
5 Hasan., Ashcan., &  Shao 
6 World Economic Forum 
7 Effectiveness 
8 Efficiency 
9 Qi & Xiao 
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د وپایداری بلند مدت آنها می ش ونهایتا افزایش رقابت پذیری بانک ها  وارتقاء کارایی، رشد فزاینده 

اصل می رتی این منافع حو. تنها در ص)2017، 2وبارانو؛ س2016، 1ایو)شاخص پذیرش فین تک ای 

 یفناور ؛ لذا ایندوشاقع و رشیپذ ردوی مشتریان بانک ها مواز س تک( نی)ف یمال یفناورگردد، که 

ر حاصل ومنافع متص واقع نگردد تمامی سرمایه گذاری ها ورد پذیرش وسط مشتری موت تک( نی)ف یمال

جه به وبنابراین با تدی قرار می گیرد. وبه یکباره در معرض نابتک(  نی)ف یمال یفناور از بکارگیری

رت و، ضرکیاستراتژ یریمتغ انوبه عن انیتوسط مشتر "تک( نی)ف یمال یفناور رشیپذ"اهمیت حیاتی 

یا پیشایند های  تک( نی)ف یمال یفناورثر بر پذیرش وامل موهش در زمینه ی عوپژ واهمیت تحقیق  و

 پذیرش آن  آشکار می گردد. 

ت خدمات مالی را از بانکها به خدمات فین تک تغییر داده اند؛ ه ی دریافودر جهان حاضر مشتریان نح 

 وکارایی در ارائه ی خدمات مالی شده اند )سینگ  ود تجربه کاربر ومنجر به بهب تک نیخدمات فچراکه 

انع سرمایه وی مشتریان منجر به کاهش مواز س ،(فین تک) یمال یفناورپذیرش ب(.   2021همکاران، 

دسترسی بهتر مردم به خدمات  و (، منجر به کاهش ریسک مشتریان،2020، 3رانهمکا وگذاری )هانگ 

اه باید واه ناخولذا بانکها خ  .)2017، 5وبارانو؛ س2016، 4ایود )شاخص پذیرش فین تک ای ومالی می ش

بررسی درباره ی   ورت تحقیق ود ضرواین امر خ تک( و نی)ف یمال یفناور ارد کارزار استفاده ازوارد و

 تشدید می کند.      (فین تک) یمال یفناورثر بر پذیرش وامل موع

ر گسترده به واما هیچ تحقیقی به ط ،دوده می شوز به کاربران خدمات فین تک افزوز به رواگرچه ر

؛ 2017، 6ی. سیو)پی.  سط مشریان نپرداخته استوثر بر پذیرش فین تک تورهای موبررسی فاکت

 و تحقیقات انگشت شماری در این زمینه انجام شده است روخارج کشدر  ب(. 2021همکاران،  وسینگ 

 تک( نی)ف یمال یفناور رشیموثر پذامل ور نیز عمال هیچ تحقیقی به بررسی جامع عودر داخل کش

تحقیق حاضر  و تحقیقاتی عمیقی احساس می گردد ونپرداخته است، لذا در این زمینه شکاف نظری 

ثر بر پذیرش ورهای موبه بررسی فاکت  (TAM)ریوش مدل پذیرش فناگستر وقصد دارد با بکارگیری 

  بی ایفا نماید.ور به خود را پر کردن شکاف مذکوسهم خو پرداخته تک(  نی)ف یمال یفناور

 :تحقيق هد های (3

 هدف اصلی

قصد " بر عواملتأثیر این  گیچگونو  "(فین تک) یمال یعوامل موثر بر نگرش مثبت به فناور"بررسی 

  "(فین تک) یمال یاده از فناوراستف
                                                 
1 EY Fintech Adoption Index 
2 Subbarao 
3 Hong., Lu., & Pan 
4 EY Fintech Adoption Index 
5 Subbarao 
6 PWC 
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 هدف های  رعی

 (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"  بر " یر برندوتص "بررسی تأثیر  -1

 (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"بر   " اعتماد " ریتأث یبررس -2

 (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"بر   "درک شده  یسودمند " ریتأث یبررس -3

 (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"بر   "درک شده ۀسهولت استفاد " ریتأث یبررس -4

 (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"بر   "درک شده سکیر " ریتأث یبررس -5

 (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"بر   "نوآور بودن کاربر " ریتأث یبررس -6

 از آن "قصد استفاده" بر (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت" ریتأث یبررس -7

 :(روابط بين متغيرهای مورد مطالعه بيان رضيه های تحقيق ) (4

  رضيۀ اصلی

 "آنقصد استفاده از " بردارای تأثیر معنی دار  "(فین تک) یمال یعوامل موثر بر نگرش مثبت به فناور"

  می باشد.

 های  رعی  رضيه

 می باشد. (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"  دارای تأثیر معنی دار بر " یر برندوتص " -1

 باشد. یم (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"  دارای تأثیر معنی دار بر " اعتماد " -2

 یم (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت" دارای تأثیر معنی دار بر "درک شده  یسودمند " -3

 باشد.

 (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"  دارای تأثیر معنی دار بر "درک شده ۀسهولت استفاد " -4

 باشد. یم

 باشد. یم (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"  دارای تأثیر معنی دار بر "درک شده سکیر " -5

 باشد. یم (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت"  دارای تأثیر معنی دار بر "نوآور بودن کاربر " -6

 باشد. یم از آن "قصد استفاده" دارای تأثیر معنی دار بر (فین تک) یمال یبه فناور "نگرش مثبت" -7

 :یدر قالب مدل مفهوم قيتحق یها ريمتغ (5

باشد که بر اساس مطالعات  یپژوهش م یها ریمتغ انیم کیروابط تئور نمایانگر هشوپژ یمدل مفهوم

 دهد.  یحاضر را نشان م قیتحق یاست. مدل مفهوم دهیطرح گرد ینظر ی نهیشیو پ اتیادب

 

 

 

 

 

 

 

 

 یر برندوتص

 اعتماد

 دمندی درک شدهوس

 استفادۀ درک شده
نگرش مثبت 

ریوبه فنا  

 قصد استفادۀ
ری وفنا  

Commented [w4]: مدل تحقیق عنوان این بخش خاهد بود 

براساس نوع طبقه بندی و تعاریف معتبر متغیرها پس از ارایه مدل 

مفهومی انها ارایه می شود.عملیاتی و   

تعاریف عملیاتی براساس شماره سواالت مربوط به هر متغیر در 

 پرسشنامه می باشد
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 (.2021هوآنگ و همکاران ، منبع: )مدل مفهومی تحقیق 

 

يک متغير متغیر مستقل،  شش( مشاهده می گردد تحقیق حاضر دارای 1ق )ور که در شکل فوهمانط

         ،برند ريتصو -1 ابسته می باشد. متغیرهای مستقل تحقیق شاملویک متغیر  و ابستهو-مستقل

 درک شده سکير -5، درک شده ۀسهولت استفاد -4، درک شده یسودمند -3اعتماد،  -2

 واست  ینگرش مثبت به  ناورعبارت از  وابسته-مستقل ريمتغ .می باشد نوآور بودن كاربر -6 و

 می باشد. ی ناور ۀقصد استفادابسته شامل ومتغیر 

 علمی و مطالعاخ انجام شده گذشته پيشينه (6

 داخلیپيشينۀ تجربی 

 پذیرش بر موثر عوامل تاثیر بررسی " عنوان تحت تحقیقی( 1400) همکاران و سینجانی افتخاری

 این هدف .رساندند انجام به را "(پاسارگاد بانک موردی مطالعه) بانک مشتریان توسط مالی فناوری

 ری،مشت تجربه شده، ادراک سهولت شده، ادراک سودمندی اثرگذاری بهتر درک و بررسی تحقیق

 می ها بانک مشتریان سوی از مالی های فناوری پذیرش روی بر اعتمادپذیری قابلیت شفاهی، تبلیغات

 توصیفی استراتژی دارای و کمی تحقیق رویکرد لحاظ از و بوده کاربردی هدف بعد از تحقیق این. باشد

 نفر 377 تعداد آنها بین از که بوده پاسارگاد بانک مشتریان تحقیق این آماری جامعه. باشد می پیمایشی

 می پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار. شدند انتخاب و محاسبه کوکران فرمول توسط نمونه عنوان به

 متغیر که دهد می نشان نتایج. است شده استفاده PLS افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای و باشد

 نتیجه در و اعتمادپذیری قابلیت بر متغیرها سایر و داده مشتریان اعتماد بر منفی اثر شده ادراک سهولت

 .اند داشته مثبت اثر مالی آوری فن پذیرش

 فین مالی نوین های فناوری بر نظارت نحوه بررسی " عنوان تحت تحقیقی( 1400) همکاران پاینده و

 از مقاله لیاص سؤال و علمی مقاالت ا مرور این تحقیق، هدف .رساندند انجام به را "دیجیتال ارز و تک

 برای است؟ داشته تکفین و بانک همکاری زمینه در دستاوردهایی چه علمی ادبیات: است قرار این

 دن کاربرور بوآون

 شدهریسک درک 

 لت استفادۀ درک شدهوسه

Commented [w5]: متغیر میانجی 

وابسته؟؟؟؟؟؟ اصالح شود –متغیر مستقل   

Commented [w6]:  تعدادی از مطالعات ارایه شده خصوصا در

بخش داخلی ارتباط قابل قبولی با موضوع تحقیق ندارند. به عبارت 

قایسه مایج انها با نتایج احتمالی مربوط به تحقیق پیشنهادی قابل دیگر  نت

 نمی باشند و در حوزه های متفاوتی هستند
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 ضرورت، و شده استفاده( پریزما بازبینه بر منطبق) ادبیات بر مندنظام مرور روش از سؤال این به پاسخ

 بررسی علمی مقاالت در تکفین و بانک همکاری انواع و موانع منافع، ها،پیشران ها،چالش تطور، سیر

 در و شده بررسی مقاله فرعی سؤاالت از کدام هر ذیل مقاالت علمی دستاوردهای مهمترین. است شده

 تکفین و بانک همکاری الگوریتم علمی، ادبیات در تکفین و بانک همکاری انواع بررسی از پس نهایت،

 شده بیان آینده پژوهش برای پیشنهادهایی و شینپی هایپژوهش خالءهای پایان، در. است شده ارائه

 .است

 در نوین های فناوری پذیرش و نوآوری تأثیر بررسی"( تحقیقی تحت عنوان 1399سلطانی ) و سلطانی

 از استفاده با و تحلیلی توصیفی روش به که را به انجام رساندند. این تحقیق "راهکارها ارائه و بانکداری

 صنعت پیشروی های چالش و ها فرصت معایب، مزایا، بررسی به است، گرفته مانجا ای کتابخانه منابع

 را خصوص این در الزم راهکارهای آخر در و پرداخته نوین های فناوری پذیرش و نوآوری در بانکداری

 ارائه بهبود باعث بانکداری در نوین های فناوری پذیرش و نوآوری که داد نشان نتایج. است داده ارائه

 همچنین. اند گرفته قرار باالیی سطح در نیز جرایم طرفی از و شده ها بانک سودآوری و خدمات

 های موفقیت توانند می بپردازند، نوظهور های فرصت و ها چالش این به توانند می که بانکی موسسات

 فرصت. کنند متعادل مدت کوتاه عملکرد فشار با را بلندمدت اهداف موازنه تا کنند، کسب را چشمگیری

 به حرکت مصنوعی، هوش و ها داده از استفاده دیجیتال، بانکداری تجارب بر تمرکز: همچون هایی

 با مرتبط متعدد های چالش... و امنیت افزایش و خصوصی حریم در گذاری سرمایه ابری، رایانش سمت

 تفاوتم سالیق و جدید رقبای کننده، مختل های فناوری و ها مدل قدیمی، های سیستم مقررات،

 ابری، رایانش همچون زمینه این در راهکارهایی ارائه به تحقیق این ادامه در. است شده روبرو مشتریان

 و ها API یا افزاری نرم ایی رابطه بانکی، های بات چت در مصنوعی هوش ادغام ها، آپ استارت

  .است شده پرداخته بالکچین

 ارز و تک فین مالی نوین های فناوری بر ظارتن نحوه بررسی " عنوان تحت تحقیقی( 1399)باغانی 

 نیز بانکی و مالی خدمات تکنولوژی، پیشرفت به توجه آنها بیان داشتند با .رساندند انجام به را "دیجیتال

 اینکه ضمن که است نحوی به نوین های فناوری تاثیر و است تغییر درحال ها صنعت سایر همانند

 و خدمات ارائه سرعت افزایش سبب دهد، می افزایش را اعتباری و مالی موسسات و ها بانک سودآوری

 تغییرات هنوز ولی است، داشته هایی پیشرفت کشور در بانکداری صنعت .گردد می مشتریان رضایت

 نظام ارشد مدیران و گذارانمقررات است الزم بنابراین، است نداده رخ کار و کسب پلتفرم در چشمگیری

 تحّول پیشران بعنوان را آن و باشند داشته متفاوت نگرشی مالی، نوین های یآورفن به نسبت بانکی،

 ارزهای و تک فین مالی، نوین های فناوری از .بگیرند نظر در بانکی صنعت جدید کار و کسب پلتفرم

 روش مزبور، های فناوری از چارچوب کلی ارائه ضمن شده سعی تحقیق این در که باشد می دیجیتال

 و تک فین های نظارت خصوص در پیشنهاداتی و بررسی دیگر کشورهای در متداول نظارتی های

 خدمات جدید عصر برای شروعی توانندمی دیجیتال، های ارز و هاتکفین .شود ارائه دیجیتال ارزهای

 چارچوب و مقررات و قوانین سازی بستر و کشور هایبانک حمایتِ با که باشند آوریفن بر مبتنی مالیِ
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 مشتریان نفع به را بانکی اکوسیستمِ که دارند را آن ظرفیت و پتانسیل مرکزی، بانک توسط آن رتینظا

 .دهند تغییر

 در تکفین هایآپاستارت توسعه فرآیند بررسی " عنوان تحت تحقیقی( 1399) همکاران مرادی و

 از و کاربردی هدف منظر از شپژوه این .رساندند انجام به را "با تأکید بر عوامل و موانع پیش رو :ایران

 بهره بنیاد داده نظریه رویکرد از پژوهش هدف به نیل برای و است کیفی هاداده گردآوری شیوه نظر

 در بانکی خبره مدیران از نفر 13 با ساختاریافته نیمه مصاحبه از استفاده با هاداده گردآوری. شد گرفته

 هدفمند گیرینمونه روشبه و تکفین هایآپاستارت ذارانبنیانگهم و کارآفرینان ها،تکفین حوزه

 موانع ترینمهم دادندکه نشان نتایج. شدند تحلیل کیودامکس افزارنرم از استفاده با هاداده. گرفت انجام

 استراتژی وجود عدم گذاری،قانون هایچالش: از  است عبارت ایران در تکفین هایآپاستارت توسعه

 و بوده هاتحریم ویژه به کشور اقتصادی و سیاسی کالن شرایط و همکاری برای هاکبان در شفاف

 تسهیل ویژهبه و هاآپاستارت نیاز با متناسب جدید قوانین و استانداردها تدوین جمله از راهبردهایی

 کلیدی، نفعانذی همکاری با بانکداری صنعت دیجیتال تحول راه نقشه ترسیم و باز بانکداری فرآیندهای

 .شود منجر هاآپاستارت توسعه به تواندمی

 و هابانک تعامل بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی " عنوان تحت تحقیقی( 1399) همکاران نجفی و

 شناسایی هدف با ایت تحقیق .رساندند انجام به را "ترکیبی رویکرد با( هاتکفین)مالی نوین هایفناوری

 انجام متوالی اکتشافی ترکیبی روش به مالی نوین هایفناوری و هابانک تعامل ثربرمو عوامل بندیرتبه و

 11 با مصاحبه طریق از کیفی بخش در. اندشده آوریجمع مرحله دو در هاداده منظور بدین. است شده

 دفمنده قضاوتی گیری نمونه صورت به که مالی فناورانه خدمات دهندگان ارائه و هابانک مدیران از تن

 ذینفعان، هایویژگی شامل عوامل دسته چهار. گردید کدگذاری و آوری جمع هاداده اند،شده انتخاب

 توصیفی شیوه به کمّی مرحله در سپس. شدند شناسایی مالی عوامل و سازمانی عوامل محیطی، عوامل

 و روایی سنجش از پس و طراحی ایپرسشنامه کیفی، مرحله از حاصل هاییافته مبنای بر پیمایشی،

 فرمول از استفاده با که مالی فناوری خدمات دهندگان ارائه و هابانک مدیران از نفر 83بین پایایی

 و عوامل بررسی برای گردید، توزیع اند،شده انتخاب ایطبقه تصادفی گیری نمونه روش به و کوکران

 نشان هایافته است شده استفاده فریدمن و ایدوجمله ناپارامتریک هایآزمون از هاآن بندی رتبه

 هایویژگی همچنین، گذارند اثر ارتباط این بر مطلوبی حد در شده شناسایی عوامل کلیه که دهدمی

 قرار بعدی هایرتبه در ترتیب به سازمانی عوامل و مالی عوامل محیطی، عوامل و رتبه باالترین ذینفعان

 .دارند

 بانکی خدمات بازار گیری شکل مدل طراحی و تبیین" عنوان تحت تحقیقی( 1399)همکاران  خانلری و

هدف این  .رساندند انجام به را "بنیاد داده رویکرد اساس بر ایران در( تک فین)مالی فناوری بر مبتنی

 ایران در( تک فین) مالی فناوری بر مبتنی بانکی خدمات بازار گیری شکل مدل طراحی و تبیین تحقیق

 روش منظر از و کاربردی هدف نظر از اکتشافی، سطح نظر از. بود یفیک پژوهش این اصلی هدف

 های مصاحبه توسط ها، داده.است بنیاد داده رویکرد اساس بر کیفی های پژوهش ی دسته در شناختی

 کد 9: ها یافته. است شده گردآوری دانشگاه و صنعت خبرگان نفره 24 نمونۀ از ساختاریافته نیمه



15 
 

 اقتصادی عوامل) علّیّ  شرایط شامل، پارادایمی مدل قالب در اولیه، کد 430 و اصلی مقوله 38 محوری

 عوامل ،(خالءنهادی) اصلی ی مقوله ،(مشتریان رفتار تغییر و اقتصاد در نوآوری ،1391 سال اشتغالی و

 اکو توسعه) راهبردها ،(دیجیتال فناوری توسعه) ای زمینه عوامل ،(تک فین چالشهای) گر مداخله

. شدند پدیدار( مالی خدمات صنعت در تحول و آینده بانکداری مدل)پیامدها و( تک فین تمسیس

 اساس بر بانکی خدمات بازار گیری شکل مدل تبیین و کشف به منجر حاصل های یافته: گیرینتیجه

 .گردید ایران در( تک فین) مالی فناوری

 مبنای بر هابانک مالی عملکرد بهبود لمد ارائه " عنوان تحت تحقیقی( 1399) همکاران ویسی و شاه

 گردآوری نظر از. است کاربردی تحقیق یک تحقیق این .رساندند انجام به را "مالی نوین فناوریهای

 گلوله گیرینمونه روش به نفر 30 کیفی قسمت در تحقیق آماری جامعه. باشدمی آمیخته نوع از ها،داده

 و سرپرستان مدیران، مالی، فناوری حوزه صاحبنظران و نخبرگا از نفر 384 کمی، قسمت در و برفی

 نرم از و تأییدی عاملی تحلیل روش از ها،داده تحلیل برای. است گردیده تشکیل هابانک کارمندان

 عنوان با مستقل متغیر که دهدمی نشان تحقیق هاییافته .است شده استفاده آموس و SPSSافزارهای

 درآمد، افزایش مالی، خدمات ارایه بهبود هزینه، کاهش هایشاخص یقطر از مالی نوین هایفناوری

 زمان و اطالعات تقارن عدم کاهش نقدی، جریان افزایش ها،دارایی مدیریت مالی، شفافیت مالی، امنیت

 .است مؤثر( هابانک مالی عملکرد بهبود)وابسته متغیر بر حسابرسی، انجام

 بهبود بر مالی هایفناوری گسترش تاثیر چگونگی " نوانع تحت تحقیقی( 1398) همکاران مغنی و

 از تابعی نوین بانکداری خدمات کیفیت  در این تحقیق .رساندند انجام به را "مالی خدمات عملکرد

 نوآوری و هویت احراز و خدمات، امنیت به دسترسی اطالعات، پایداری، سهولت و خدمات سازی شخصی

 ترکیبی روش با نظر صاحب و متخصص 385 از متشکل ای نمونه در .باشد می بانکی و  مالی خدمات

 ،نوآوری0.86 خدمات ،سهولت0.705استاندارد ضرایب اساس بر خدمات امنیت نقش کمی و کیفی

 ضرایب در. است شده برآورد 0.796 خدمات سازی شخصی و 0.668 خدمات پایداری ،0.782 خدمات

 .اند داشته را کمیت بیشتری خدمات نوآوری و اتخدم سازی شخصی و خدمات سهولت استاندارد

 بر مبتنی الکترونیک بانکداری کار و کسب الگوی " عنوان تحت تحقیقی( 1398) همکاران و اسداهلل

 شناسایی هدف با مقاله این این تحقیق .رساندند انجام به را "مالی هایاستارتاپ و هافینتک ظهور

 و هاپیشران قالب در الکترونیک بانکداری کار و کسب مدل بر رپذیرتاثی و تاثیرگذار عوامل و هامولفه

 کمک به خبرگان از نظرسنجی همچنین فراترکیب، روش و موضوع ادبیات از استفاده با پیامدها

 خبره 17 نظرات از( برقی گلوله و قضاوتی) غیراحتمالی گیرینمونه روش از دلفی، تکنیک و پرسشنامه

 از نظرسنجی توقف جهت. است گرفته بهره کشور خصوصی هایبانک از کیی مدیر 17 و دانشگاهی

 نتایج. است گردیده شناسایی هامولفه اولویت نیز فریدمن آزمون از و شده استفاده کندال توافق ضریب

 ترتیب به الکترونیک بانکداری کار و کسب مدل هایپیشران حوزه در خبرگان نظر از که دهدمی نشان

 محیط و مالی هایفناوری دهندگانتوسعه مشتریان، بندیبخش مالی، موسسات ختارسا هایشاخص

 خدمات ترتیب به نیز کار و کسب مدل ابعاد خصوص در. باشندمی اهمیت بیشترین دارای کار و کسب

 و زیرساخت مدیریت مشتریان، ارتباطی سازه آن از پس و اهمیت بیشترین دارای شده ارائه پیشنهادی
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 بانکداری کار و کسب مدل طراحی پیامدهای حوزه در. دارند قرار بعدی هایرتبه در لیما جنبه

 بانکداری رواج و سازمانی عملکرد بهبود کار، و کسب فضای بهبود هایشاخص ترتیب به نیز الکترونیک

 .است اهمیت بیشترین دارای مجازی

 بانکداری اتخاذ بر موثر عوامل رسیبر " عنوان تحت تحقیقی( 1397)زاده  عراقی و مبارکه  نوروزی

 شهر در شهر بانک: مطالعه مورد) اعتماد با همراه UTAUT2 گسترش و توسعه: مشتریان توسط همراه

 توسط همراه بانکداری اتخاذ بر موثر عوامل بررسی تحقیق این از هدف .رساندند انجام به را "(تهران

. است( تهران شهر در شهر بانک: مطالعه مورد) بااعتماد همراه UTAUT2 گسترش و توسعه: مشتریان

 تهران شهر در شهر بانک خدماتالکترونیکی از که است مشتریانی کلیه شامل مطالعه مورد آماری جامعه

 عنوان به نفر384 تعداد ساده تصادفی روش با که میباشند نامحدود آنها تعداد که کنند می استفاده

 - توصیفی اطالعات، گردآوری نحوه نظر از و کاربردی هدف، نظر از حاضر تحقیق. شدند انتخاب نمونه

 استفاده مورد ابزار پژوهش این در نیاز مورد های داده نوع و تحقیق روش حسب بر. همبستگیاست

 که شد استفاده کرانباخ آلفای روش از پرسشنامه پایایی گیری برایاندازه. باشد می استاندارد پرسشنامه

 و SPSS افزارهای نرم از استفاده با داده ها تحلیل و تجزیه. آمد دست به 0/  899 برابر آن مقدار

AMOS22 مثبت طور به و قابلتوجه صورت به رفتاری نیت که است آن بیانگر ها یافته. است بوده 

 درونی، ی انگیزه کننده، تسهیل شرایط اجتماعی، تاثیر و نفوذ تالش، به امید عملکرد، به امید توسط

 .گیرد می قرار تاثیر تحت اطمینان و اعتماد قیمت،ارزش 

 در موبایلبانک پذیرش بر مؤثر عوامل تأثیر " عنوان تحت تحقیقی( 1396)همکاران  شاهره و دهدشتی

 و رفتاری قصد بر موثر عوامل تأثیر بررسی پژوهش این از هدف .رساندند انجام به را "ایران صادرات بانک

 نیاز مورد هایداده. است جدید و جامع مدل یک براساس ایران صادرات کبان در بانک موبایل پذیرش

 با ماه 1 زمانی طی در بانک مشتریان از نفر 207 بین لیکرت طیف صورت به که پرسشنامه طریق از

 این لذا. اندشده آوری جمع گردید، توزیع دسترس در ای خوشه گیرینمونه روش گرفتن درنظر

 با آماری تحلیل نتایج. است پیمایشی -توصیفی محتوی، لحاظ از و اربردیک هدف، لحاظ از مطالعه

 تالش انتظار، مورد عملکرد که داد نشان AMOS افزار نرم و ساختاری معادالت مدلیابی از استفاده

 قصد بر مثبتی تأثیر اولیه اعتماد و قیمت ارزش کننده، تسهیل شرایط اجتماعی، تأثیر انتظار، مورد

 نتایج. تأثیرگذارند اولیه اعتماد بر ساختاری اطمینان و اعتماد به شخصی تمایل همچنین. نددار رفتاری

 همچنین. ندارند تأثیری رفتاری قصد بر یانک شهرت و عادت لذت، انگیزه عوامل که داد نشان همچنین

 قصد که داد نشان نتایج نهایت در و نشد یافت ای رابطه هیچگونه نیز اولیه اعتماد و بانک شهرت بین

 .دارد مثبتی تأثیر بانک موبایل پذیرش بر رفتاری

 طریق از بانکداری پذیرش بر موثر عوامل بررسی " عنوان تحت تحقیقی( 1396)آبادی  نجف بنده شاه

 انجام به را "آباد نجف تجارت بانک شعب: موردی مطالعه TAM فناوری پذیرش مدل براساس موبایل

 جامعه. باشد می پیمایشی توصیفی روش، نوع از و عملی کاربردی هدف، نظر از این تحقیق .رساندند

 روش از استفاده با که باشد می آباد نجف شهرستان تجارت بانک مشتریان کلیه حاضر، پژوهش آماری

 اطالعات، آوری جمع ابزار. اند شده انتخاب نمونه عنوان به مشتریان از نفر 384 تصادفی، گیری نمونه
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 و فردی مشخصات شامل که ای پرسشنامه از که باشد می سوال 24 تعداد با ساخته قمحق پرسشنامه

 با آن روایی. است شده استفاده باشد، می تحقیق های فرضیه بررسی ی ویژه که اصلی های سوال

 افزار نرم از استفاده با وهمچنین مدیریت نظران صاحب و متخصصان راهنما، اساتید نظر از استفاده

AMOS نتایج اساس بر. است آمده دست به/ .  96 معادل کرونباخ آلفای شاخص طریق از آن، یاییپا و 

پژوهش به خصوص تأثیر مثبت سودمندی درک شده، سهولت استفاده ی  های فرضیه همه آمده بدست

 .است تایید مورد موبایلی  درک شده و نگرش مثبت به فناوری بر پذیرش و استفاده از بانکداری

 انجام به را "فرصت؟ یا چالش: فینتک و بانکداری " عنوان تحت ( تحقیقی1395نژاد ) و قاسم زاده قلی

 هایحلراه نیازمند که را بانکداری وکارکسب دورنمای ها،فینتک سریع آنها بیان کردند رشد .رساندند

 تهدید یک عنوان هب را فینتک ،پیشرفت مالی خدمات صنعت در گروهی. است داده تغییر بود، تر نوآورانه

 را آن توانمی که است چالشی یک فینتک که معتقدند برخی و پندارند می سنتی بانکداری صنعت برای

 در اخیر هایروند ،تحلیل مقاله این اصلی هدف اساس همین بر. نمود فرصت به تبدیل

 از پس تحقیق این در بنابراین.است هابانک برای فینتک هایریسک و هافرصت بانکداری،شناسایی

 مطالعه مورد تکنولوژی بازار و مالی هاینوآوری توسعه ، بانکداری و فینتک در اخیر هایروند بررسی

 با کالن و خرد سطح در هابانک که مالی هاینوآوری و فینتک با مرتبط عمده هایریسک و گرفته قرار

 هایبانک برای را کاربردی هایلعملدستورا مجموعه نهایت در و کندمی شناسایی را هستند مواجه آن

 معرفی با مرتبط هایریسک کنترل و مالی هاینوآوری در موقعیتشان تقویت منظور به تجاری

 .کند می ارائه مالی هاینوآوری

 اساس بر حقوقی اشخاص بانک اینترنت پذیرش بر موثر عوامل " عنوان تحت تحقیقی( 1394) برادران

 فناوری توسعه با .رساندند انجام به را "(نوین اقتصاد بانک: مطالعه مورد) فناوری پذیرش مدل توسعه

 الکترونیک بانکداری خدمات توسعه به اقدام هابانک از برخی بانکداری، صنعت در ارتباطات و اطالعات

 این از اینمونه حقوقی اشخاص بانک اینترنت فناوری ظهور. اندنموده خود حقوقی مشتریان برای

 شناسایی و مطالعه به نیاز دیگری فناوری هر مانند خدمات این پذیرش و موفقیت الزمه. است خدمات

 مدل تحقیق، ادبیات مطالعه ضمن مقاله این در. دارد کاربران توسط آن پذیرش بر مؤثر هایمؤلفه

 برمبنای و حقوقی اشخاص الکترونیک بانکداری فناوری با متناسب( TAM) فناوری پذیرش

 آن مبنای بر ایپرسشنامه. استشده داده توسعه بانکداری صنعت خبرگان با شدهانجام ایهمصاحبه

 تأثیر میزان تا شده توزیع( کشور خصوصی بانک اولین) نوین اقتصاد بانک مشتریان بین و شده طراحی

 برای ساختاری معادالت رویکرد از. شود بررسی فناوری این پذیرش بر شدهشناسایی مختلف هایمؤلفه

 نشان آماری مدل نتایج. استشده استفاده تحقیق مفهومی مدل تأیید و تحقیق هایفرضیه بررسی

 پذیرش بر را تأثیر بیشترین امنیت و اعتماد هایمؤلفه و باشدمی هاداده برازنده پیشنهادی مدل دهد،می

 این پذیرش بر حقیقی نکاربرا خالف بر حقوقی کاربران درونی هایهیجان همچنین. دارد فناوری این

 .ندارد تأثیری فناوری نوع

 پيشينۀ تجربی خارجی
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پذیرش مشتریان نسبت به خدمات مالی ارائه شده بانک "عنوان با تحقیقی( 2021) همکاران و هوآنگ

مشتری که از خدمات  234 میان در را "ها: شواهدی از یک اقتصاد در حال گذار فین تکها و مشارکت 

مدلیابی  روش بر مبتنی تحقیق های یافته کهای ویتنام استفاده می کردند، انجام دادند.بان فین تکمالی 

داد چهار متغیر سودمندی درک شده، تصویر برند، نوآور بودن کاربر  نشان(  SEM) معادالت ساختاری

متغیر و اعتماد دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نگرش مثبت به فناوری می باشد؛ اما تأثیر مثبت دو 

سهولت استفاده ی درک شده و ریسک درک شده مورد تأیید واقع نشد؛ و نهایتا، نتایج نشان داد که 

 نگرش ثبت به اینترنت تأثیر مثبت و معنی داری روی قصد استفاده از فناوری دارد. 

بررسی  "ارزیابی محرک های پذیرش فین تک در هلند"عنوان با ( تحقیقی2021) همکاران و حسن

 204 میان در را "اد و پاسخگویی به عنوان پیشایند های قصد استفاده از خدمات مالی فینک تکاعتم

یافته های این تحقیق  .دادند انجام کردند، می استفاده تک در کشور هلند فین مالی خدمات از کاربر که

درک شده از تک، سودمندی  فین نشان داد که ایمنی درک شده از فناوری فین تک، اعتماد به فناوری

فناوری فین تک،  سهولت استفاده ی درک شده از فناوری فین تک دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر 

 تک دارد. فین پذیرش دار بر معنی تک و زیان مالی درک شده دارای تأثیر منفی و پذیرش فین

  ( در جامعه وتکفین مالی )  روند ها و جهت های فناوری"عنوان با ( تحقیقی2021همکاران ) و نصیر

نشان داد  3انجام دادند. نتایج ناشی از نرم افزار بیبلیومتریکس  را " 1محیط: یک مطالعه ی کتابشناسانه

ادبیات منتشر شده درباره ی  2منبع اصلی و مادر ACM که مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی 

فین ) مالی  متون مرتبط با فناوری می باشد. کشر چین در زمینه ی انتشارات (فین تک) مالی  فناوری

 مالی  دارای بیشترین محقق درباره ی فناوری 3در رتبه ی اول جای دارد. دانشگاه بینا ناسانتارا (تک

را ارائه  ( فین تک) مالی  تأثیرگذارترین ادبیات مرتبط با فناوری 4می باشد. آرنر و باکلی( فین تک)

، قرارداد 5جریان تحقیقاتی عمده آتی عباتند از: رمز ارزها 3که  دادند. یافته های این مطالعه نشان داد

 مالی.  و فناوری 6های هوشمند

با استفاده از  فین تکپیشایندهای پذیرش  یبررس "با عنوان یقی( تحقالف 2021و همکاران  ) نگیس

نو  یهر دهلتک در ش نیف یکاربر که از خدمات مال 850 انیرا در م " ز شدهوری به رومدل پذیرش فنا

درک  ۀسهولت استفاد"یافته های تحقیق نشان داد که  کردند، انجام دادند. یهندوستان استفاده م

 "امنیت"اقعی، واستفاده ی  و قصد استفاده درک شده، یدار سودمند یمثبت و معن ریتأث یدارا "شده

 یی،وپاسخگ و درک شده ۀدرک شده، سهولت استفاد یسودمند دار یمثبت و معن ریتأث یدارا

، درک شده ۀو سهولت استفاد درک شده یسودمندبر  دار یمثبت و معن ریتأث یدارا "ییپاسخگو"

 و اقعی،واستفاده ی  و درک شده ۀدار بر سهولت استفاد یمثبت و معن ریتأث یدارا "ذ اجتماعیونف"

   قصد استفاده می باشد.   دار یمثبت و معن ریتأث یدارا درک شده یسودمند نهایتا،

                                                 
1Bibliometric  
2 core source 
3 Bina Nusantara 
4 Arner and Buckley 
5 cryptocurrencies 
6smart contracts  
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بررسی اعتماد و پاسخگویی به عنوان پیشایند های  "عنوان با ( تحقیقیب 2021)  همکاران و سینگ

تک در شهر  فین مالی خدمات از کاربر که 439 میان در را "قصد استفاده از خدمات مالی فینک تک

ای اثر مثبت و دار یافته ها نشان داد که اعتماد .دادند انجام کردند، می استفاده دهلی نو هندوستان

و قصد استفاده از فناوری می باشد.  شده درک استفادۀ سهولت شده، درک معنی دار بر سودمندی

و قصد  شده درک استفادۀ سهولت شده، درک نیز دارای اثر مثبت و معنی دار بر سودمندی پاسخگویی

شده  درک استفادۀ تداری بر سهول معنی استفاده از فناوری می باشد. سودمندی درک شده اثر مثبت و

 بر قصد دار معنی و مثبت اثر شده دارای درک استفادۀ سهولت شده و درک دارد. نهایتا،  سودمندی

 باشد.  می فناوری از استفاده

برای کاربران بانک: یک بررسی  فین تکپذیرش خدمات  قصد "عنوان با تحقیقی (2019همکاران ) و وه

 فین مالی خدمات از کاربر که نفر 387 میان در را "رش یافتهری گستوتجربی از طریق مدل پذیرش فنا

لت استفاده درک وسه"یافته های تحقیق نشان داد  .دادند انجام کردند، می استفاده چینر وتک در کش

دن ور بوآولت، نویر برند، حمایت دو؛ تص"درک شده یسودمند"دارای تأثیر مثبت معنی   که  "شده

 ریتصو ؛"نگرش مثبت به برند"دمندی درک شده وس بر یدار یمثبت و معن اثراعتماد دارای  وکاربر 

ریسک درک شده  و "اعتماد" بر یدار یاثر مثبت و معن یدارادن کاربر ور بوآولت، نوحمایت دبرند، 

به  مثبت نگرش"بر  یدار یاثر مثبت و معن یدارا "اعتماد"؛ "اعتماد"بر  یدار یو معن منفیاثر  یدارا

 می باشد. "قصد استفاده"بر  یدار یو معن مثبتاثر  یدارا "گرش مثبت به برندن"و  "برند

فین اعتماد در پذیرش خدمات  وتأثیر ریسک درک شده  "عنوان با ( تحقیقی2019) همکاران و میلییانا

 می ی استفادهاندونزر وتک در کش فین مالی خدمات از کاربر که 548 میان در را "نزیودر اند تک

می  درک شده یسودمند داری بر معنی اثر مثبت و نتایج نشان داد که اعتماد دارای .دادند نجاما کردند،

بر نگرش مثبت  درک شده و یسودمندبر  دار معنی اثر مثبت و دارای شده درک استفادۀ سهولتباشد. 

و  تک فینبر قصد استفاده از  دار یاثر مثبت و معن یدارا درک شده یسودمندمی باشد.  فین تکبه 

همچنین، می باشد.  فین تکقصد استفاده از بر  دار یاثر مثبت و معن یدارا به فین تک نگرش مثبت

 درک شده یسودمند وندارد درک شده  یسودمندتأثیری بر ریسک درک شده یافته ها نشان داد که 

 تأثیری ندارد.  فین تک نیز بر نگرش مثبت به

 :روش تحقيق (7

 یقصد استفاده از فناور" ارتقاءآن بهبود و  یهدف اساس رایاست؛ ز یربردهدف کا نظراز  تحقیق حاضر 

 انجامروش  همچنین، .باشد یم کالنشهر تهران نیبانک اقتصاد نو انیمشتر انیدر م "(فین تک) یمال

 یم یشیمایو از نوع پ همبستگی – یفیداده ها توص یگرد آور ینحوه  و ماهیت پژوهش از لحاظ 

 انیمشتر انیدر م قیتحق یها ریمتغ دوجوم طیشرا حیبه تشر که صیفی استوت ساسا این بر. باشد

 همبستگی می باشد که نظراین  پردازد و از یآنچه که هست م یعنی کالنشهر تهران نیبانک اقتصاد نو

 ۀدرک شده،  سهولت استفاد یبرند، اعتماد، سودمند ریتصوشش متغیر نیب یروابط و همبستگ اکایبه و

 تأثیر و (فین تک) یمال ینگرش مثبت به فناوربا  درک شده و  نوآور بودن کاربر سکیر درک شده،

همچنین، از آنجایی که به بر قصد استفاده از آن می پردازد. ( فین تک) یمال ینگرش مثبت به فناور
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 میاراداو از نظر فلسفه و پمی پردازد، پیمایشی است  کالنشهر تهران نیبانک اقتصاد نو انیمشترپیمایش 

هش هم از مطالعات وقرار می گیرد. در این پژ یاثبات میپارادا حیطه یحاضر در  قیتحق ،یقیتحق

اهد شد. به منظور آشنایی با ادبیات و پیشینه تحقیق و وکتابخانه ای و هم از مطالعات میدانی استفاده خ

اصلی  ور تحقق هدفد و به منظوتسلط بر موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه ای استفاده می ش

 ، از مطالعات میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده خواهد شد.پژوهش

 :و حجم آنجامعه آماری  (8

جامعه ی  می باشند که "کالنشهر تهران  نیبانک اقتصاد نو انیمشتر"جامعه آماری این تحقیق شامل 

ب جامعه ی وا چارچ؛ لذدر دسترس نیست انیمشتراطالعات دقیقی از تعداد این  بزرگ می باشد که

 نامشخص می باشد. ود  وآماری تحقیق حاضر نامحد

 :) در صورخ نمونه گيری ( گيریو روش نمونه نمونه  برآورد حجم (9

بانک  انیمشتر)تعداد  نی با توجه به نامحدود و نامشخص بودن چارچوب جامعه آماریودر تحقیق کن

ی نامحدود گیری از جامعهاید از فرمول نمونهنه بو(، برای تعیین حجم نمکالنشهر تهران نیاقتصاد نو

 استفاده کرد. این فرمول در ذیل نشان داده شده است:

 
                    α               ،      5/0  p=                          ،5/0 q=        ،50/0  =ԑ=   05/0مفروضات:      

ی مورد نیاز پژوهش ی نامحدود فوق و مفروضات آن تعداد نمونههبر اساس فرمول تعیین حجم نمون

 حاضر به صورت ذیل محاسبه شده است: 

 
ها ی آماری که باید پرسشنامه ی پژوهش را میان آنبنابراین با توجه به محاسبات فوق مقدار نمونه

گیری همچنین روش نمونه د.واهد بوخکالنشهر تهران نیبانک اقتصاد نو انیمشتراز  نفر 385توزیع نمود 

گیری غیر احتمالی گیری در دسترس روشی از نمونهگیری در دسترس است؛ نمونهاین پژوهش نمونه

ی آماری مشخص نیست و پژوهش گر مجبور است و در پژوهش هایی بکار می رود که مقدار جامعه

 اشند.  را به افرادی بدهد که در دسترس او می ب (پرسشنامهابزار تحقیق )است، 

 :گرد آوری اط عاخابزار  (10

پرسشنامه ها استاندارد می باشد. در این تحقیق برای سنجش حاضر  یقدر تحقابزار گرد آوری اطالعات 

 اهدوخ( استفاده 2020) هوآنگ و همکاران الی  وس 23گانه ی تحقیق از پرسشنامه ی  8متغیرهای 

متعلق به  5-4یه های وگ ال(،وس 3) یر برندوتصر متعلق به متغی 3-1یه های واست. در این پرسشنامه گ

یه های وال(، گوس 4)درک شده  یسودمندمتعلق به متغیر  9-6یه های وال(، گوس 2) اعتمادمتغیر 

متعلق به متغیر  15-13یه های و، گال(وس 3) درک شده ۀسهولت استفادمتعلق به متغیر  10-12

یه های وال(، گوس 2) نوآور بودن کاربرق به متغیر متعل 17-16یه های وال(، گوس 3) درک شده سکیر

قصد متعلق به متغیر  23-21یه های وگ وال( وس 3ی )نگرش مثبت به فناورمتعلق به متغیر  18-20
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درجه ای لیکرت می باشد: کامال موافق  5مقیاس سنجش نیز طیف  ال( می باشد.وس 3ی )فناور ۀاستفاد

 ییروا از نانیاطم ( می باشد. جهت1کامال مخالف )  و(  2)(، مخالف 3(، بی نظر )4(، موافق )5)

 شور از زین ها پرسشنامه ییایپا از نانیاطم منظور به و خبرگان نظر و محتوا ییروا از نیز ها پرسشنامه

 شد. خواهد استفاده کرونباخ یآلفا

 :تجزيه و تحليل اط عاخروش  (11

استفاده  یاستنباطآمار  -2 وصیفی وآمار ت -1ز: تجزیه و تحلیل داده ها ا روبه منظ نیوهش کنوپژدر 

صیف متغیر وب: ت ونه ی تحقیق وگرافیک نمور الف: بررسی اطالعات دموصیفی به منظو. آمار تمی گردد

د؛ سپس در سطح استنباطی ابتدا به منظور تعیین نرمال بودن ونه استفاده می شوهای تحقیق در نم

گردد.  استفادهاسمیرنوف  –حقیق باید آزمون کولموگروف توزیع داده ها ی حاصل از پرسشنامه ت

نرمال باشد، باید از آزمون های آماری پارامتریک  ی حاصل از پرسشنامه ی تحقیقچنانچه توزیع داده ها

تست تک  t آزمون جهت تحقق هدف پژوهش استفاده نمود و بنابراین،  ضریب همبستگی پیرسون،

بر اساس تحلیل کوواریانس ها از طریق نرم افزار   (SEM)ختارینمونه ای، و مدل یابی معادالت سا

LISREL 8.8 غیر  قیتحق یحاصل از پرسشنامه ی مورد استفاده خواهدبود و اگر توزیع داده ها

نرمال باشد، باید از آزمون های آماری ناپارامتریک جهت دستیابی به هدف پژوهش استفاده نمود و 

  تست تک نمونه ای از tون از همبستگی اسپیرمن، به جای آزمون بنابراین به جای همبستگی پیرس

بر اساس تحلیل کوواریانس ها از   (SEM)آزمون دوجمله ای و به جای مدلیابی معادالت ساختاری

استفاده  SMART PLS 3بر اساس واریانس ها از طریق نرم افزار PLSحداقل مربعات جزئی یا 

 .صورت خواهد پذیرفت SPSS 25نیز با استفاده از نرم افزار  مرتبط خواهد شد. برخی از محاسبات

 :واژه های كليدیمتغيرها و  (12

 تعريف نظری متغيرها -13-1

یک شرکت را از شرکت  با ارزش اقتصادی می باشد که 1سوحسیک دارایی نام برند ریتصو :برند ريتصو

هو و همکاران، ؛ 2015، 2رانپارک همکا) نمایش دهنده ی شهرت آن می باشد ودیگر متمایز می سازد 

    (. 2021؛ هوآنگ و همکاران، 2019

 کاربر 4خیر و 3منفعت یفناورمی باشد که نشان می دهد آیا  انشناختیواعتماد یک ادراک ر :اعتماد

      (.ب 2021همکاران،  و؛ سینگ 2005، 5چیونو)بد را در نظر می گیرد وخ

اشاره دارد که  یدرک شده به حد ی( سودمند1989) سیوید ی دهیبه عق: درک شده یسودمند

 یارتقاء مرد نظر ودر زمینه ی ماو را  7یا عملکرد 6یبهره ور یشخص اعتقاد دارد استفاده از فناور

 (. 2021هوآنگ و همکاران، ؛ ب؛  2021و همکاران،  نگیسالف؛  2021و همکاران،  نگیسبخشد)

                                                 
1 intangible asset 
2 Park.; Kim.; &  Ohm 
3 benefit 
4 benevolent 
5 Bunduchi 
6 Productivity 
7 performance 
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ساده  و یآسان یشده به ادراک فرد درباره درک  یسهولت استفاده : درک شده ۀسهولت استفاد 

سهولت ، دراقع (.2021)هوآنگ و همکاران،  اشاره داردرد نظر وزمینه ی م یاستفاده از فناوردن وب

 و نگی)سری واستفاده از فنا 1دنوبه ادراک فرد درباره ی عاری از تالش ب درک شده یاستفاده 

 (.ب 2021، همکاران

ریسک حریم  وشامل ریسک مالی  ولی از عدم اطمینان می باشد شک ریسک درک شده :درک سکير

اند به دارایی شخص وری می تواست. ریسک مالی به ادراک فرد درباره ی ضرری است که فنا 2صیوخص

مرتبط با تراکنش  ودراک فرد درباره ی افشاء اطالعات شخصی ابه  یخصوص میحر سکیر وارد نماید  و

        (.2021هوآنگ و همکاران، ) از طریق اینترنت اشاره دارد یفناور در هنگام استفاده از

اینکه فرد  و ی اشاره داردفناورلیه ی وی پذیرش ادرجه  انوبه عن نوآور بودن کاربر :نوآور بودن كاربر 

هوآنگ و یا خدمات جدید بپردازد ) وری ها والت جدید، فناوی محصوج وتمایل دارد به جست  چقدر

       .(2021همکاران، 

درباره ی استفاده کاربر 4گرایش های شخصی و 3نگرش مثبت به قضات ذهنی :ینگرش مثبت به  ناور

    (.2019هو و همکاران،  ؛2010، 5همکاران و واشاره دارد )ژائ یفناور از

ی در آینده ای نزدیک فناورجهت استفاده از  ی به تمایل فردفناور ۀقصد استفاد :ی ناور ۀقصد استفاد

، 6)فیشبین آجزن می باشد یفناور اقعی ازوی رفتار یا استفاده وپیشبینی کننده ی ق و اره دارداش

      (.       2021هوآنگ و همکاران،  ؛1977

 تعريف عملياتی متغيرها -13-2

 "برند ریتصو" ریاز متغ یاست که آزمودن یا، نمره"برند ریتصو" یاتیعمل فیمنظور از تعر :برند ريتصو

 یسوال 3استاندارد  ی، پرسشنامه "برند  ریتصو "ریمتغ یریگاندازه ی. براآوردیسشنامه به دست مدر پر

 5 فیط یها داراپرسشنامه سنجه نیا رمورداستفاده قرار خواهد گرفت؛ د (2021) هوآنگ و همکاران

( و کامالً 2لف )(، مخا3)نظری(، ب4(، موافق )5: کامالً موافق )باشدیصورت م نیبه ا کرتیل یادرجه

که  یکس باشد؛یم 15و حداکثر نمره   3 ،"برند ریتصو" ریمتغ یحداقل نمره نی(؛ بنابرا1مخالف )

 قرار دارد. یمتوسط تیدر وضع "برند ریتصو" یاز نظر  نمره ردیبگ 9 ینمره

در  " داعتما " ریاز متغ یاست که آزمودن یا، نمره"اعتماد" یاتیعمل فیمنظور از تعر :اعتماد 

هوآنگ  یسوال 2استاندارد  ی، پرسشنامه " اعتماد "ریمتغ یریگاندازه ی. براآوردیپرسشنامه به دست م

 یادرجه 5 فیط یها داراپرسشنامه سنجه نیا رمورداستفاده قرار خواهد گرفت؛ د (2021) و همکاران

(؛ 1( و کامالً مخالف )2، مخالف )(3)نظری(، ب4(، موافق )5: کامالً موافق )باشدیصورت م نیبه ا کرتیل

از  ردیبگ 6 یکه نمره یکس باشد؛یم 10و حداکثر نمره   2 ،" اعتماد " ریمتغ یحداقل نمره نیبنابرا

 قرار دارد. یمتوسط تیدر وضع " اعتماد " ینظر  نمره
                                                 
1 be free of effort 
2 privacy 
3 subjective judgment 
4 personal tendencies 
5 Zhao.; Koenig-Lewis.; Hammer-Lloyd.; & Ward 
6 Fishbein  & Ajzen 
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 یدناست که آزمو یا، نمره"درک شده  یسودمند " یاتیعمل فیمنظور از تعر :درک شده یسودمند

 یسودمند "ریمتغ یریگاندازه ی. براآوردیدر پرسشنامه به دست م "درک شده  یسودمند " ریاز متغ

استفاده قرار خواهد  مورد (2021) هوآنگ و همکاران یسوال 4استاندارد  ی، پرسشنامه "درک شده 

کامالً موافق  :باشدیصورت م نیبه ا کرتیل یادرجه 5 فیط یها داراپرسشنامه سنجه نیا رگرفت؛ د

 یسودمند " ریمتغ یحداقل نمره نی(؛ بنابرا1( و کامالً مخالف )2(، مخالف )3)نظری(، ب4(، موافق )5)

 یسودمند " یاز نظر  نمره ردیبگ 12 یکه نمره یکس باشد؛یم 20و حداکثر نمره   4 ،"درک شده 

 قرار دارد. یمتوسط تیدر وضع "درک شده 

است  یا، نمره"درک شده  ۀسهولت استفاد " یاتیعمل فیمنظور از تعر: درک شده ۀسهولت استفاد 

 یریگاندازه ی. براآوردیدر پرسشنامه به دست م "درک شده  ۀسهولت استفاد " ریاز متغ یکه آزمودن

 مورد (2021) هوآنگ و همکاران یسوال 3استاندارد  ی، پرسشنامه "درک شده  ۀسهولت استفاد "ریمتغ

صورت  نیبه ا کرتیل یادرجه 5 فیط یها داراپرسشنامه سنجه نیا رخواهد گرفت؛ د استفاده قرار

 یحداقل نمره نی(؛ بنابرا1( و کامالً مخالف )2(، مخالف )3)نظری(، ب4(، موافق )5: کامالً موافق )باشدیم

از نظر   ردیبگ 9 یکه نمره یکس باشد؛یم 15و حداکثر نمره   3 ،"درک شده  ۀسهولت استفاد " ریمتغ

 قرار دارد. یمتوسط تیدر وضع "درک شده  ۀسهولت استفاد " ینمره

از  یاست که آزمودن یا، نمره"درک شده  سکیر " یاتیعمل فیمنظور از تعر: درک شده سکير 

درک  سکیر "ریمتغ یریگاندازه ی. براآوردیدر پرسشنامه به دست م "درک شده  سکیر " ریمتغ

 راستفاده قرار خواهد گرفت؛ د مورد (2021) هوآنگ و همکاران یسوال 3ستاندارد ا ی، پرسشنامه "شده

(، موافق 5: کاماًل موافق )باشدیصورت م نیبه ا کرتیل یادرجه 5 فیط یها داراپرسشنامه سنجه نیا

  3 ،"درک شده  سکیر " ریمتغ یحداقل نمره نی(؛ بنابرا1( و کامالً مخالف )2(، مخالف )3)نظری(، ب4)

 تیدر وضع "درک شده  سکیر " یاز نظر  نمره ردیبگ 9 یکه نمره یکس باشد؛یم 15و حداکثر نمره 

  قرار دارد. یمتوسط

 ریاز متغ یاست که آزمودن یا، نمره"نوآور بودن کاربر  " یاتیعمل فیمنظور از تعر: نوآور بودن كاربر 

، "نوآور بودن کاربر "ریمتغ یریگاندازه یبرا .آوردیدر پرسشنامه به دست م "نوآور بودن کاربر  "

 نیا رمورداستفاده قرار خواهد گرفت؛ د (2021) هوآنگ و همکاران یسوال 2استاندارد  یپرسشنامه 

(، 4(، موافق )5: کامالً موافق )باشدیصورت م نیبه ا کرتیل یادرجه 5 فیط یها داراپرسشنامه سنجه

و   2 ،"نوآور بودن کاربر  " ریمتغ یحداقل نمره نی(؛ بنابرا1خالف )( و کامالً م2(، مخالف )3)نظریب

 تیدر وضع "نوآور بودن کاربر  " یاز نظر  نمره ردیبگ 6 یکه نمره یکس باشد؛یم 10حداکثر نمره 

 قرار دارد. یمتوسط

ه است ک یا، نمره" ینگرش مثبت به فناور " یاتیعمل فیمنظور از تعر :ینگرش مثبت به  ناور

 "ریمتغ یریگاندازه ی. براآوردیدر پرسشنامه به دست م " ینگرش مثبت به فناور " ریاز متغ یآزمودن

استفاده  مورد (2021) هوآنگ و همکاران یسوال 3استاندارد  ی، پرسشنامه " ینگرش مثبت به فناور

: باشدیصورت م نیبه ا کرتیل یادرجه 5 فیط یها داراپرسشنامه سنجه نیا رقرار خواهد گرفت؛ د

 ریمتغ یحداقل نمره نی(؛ بنابرا1( و کامالً مخالف )2(، مخالف )3)نظری(، ب4(، موافق )5کامالً موافق )
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 یاز نظر  نمره ردیبگ 9 یکه نمره یکس باشد؛یم 15و حداکثر نمره   3 ،" ینگرش مثبت به فناور"

  قرار دارد. یمتوسط تیدر وضع "درک شده  سکیر"

از  یاست که آزمودن یا، نمره" یفناور ۀقصد استفاد " یاتیعمل فیمنظور از تعر: ی ناور ۀدقصد استفا

 ۀقصد استفاد "ریمتغ یریگاندازه ی. براآوردیدر پرسشنامه به دست م " یفناور ۀقصد استفاد " ریمتغ

خواهد گرفت؛  استفاده قرار مورد (2021) هوآنگ و همکاران یسوال 3استاندارد  ی، پرسشنامه " یفناور

(، 5: کامالً موافق )باشدیصورت م نیبه ا کرتیل یادرجه 5 فیط یها داراپرسشنامه سنجه نیا رد

 ۀقصد استفاد " ریمتغ یحداقل نمره نی(؛ بنابرا1( و کامالً مخالف )2(، مخالف )3)نظری(، ب4موافق )

 ۀقصد استفاد " یاز نظر  نمره ردیبگ 9 یکه نمره یکس باشد؛یم 15و حداکثر نمره   3 ،" یفناور

  قرار دارد. یمتوسط تیدر وضع " یفناور

 

 

 

 :() ارسی و انگليسی منابع مورد استفاده (13

 پذیرش بر موثر عوامل تاثیر (. بررسی1400نعامی ) روستا؛ عبداهلل شیما؛ علیرضا افتخاری، سیده (1

 دانش پژوهشی علمی فصلنامه. (پاسارگاد بانک موردی مطالعه) بانک مشتریان توسط مالی فناوری

 .153-135(، صص. 38)10گذاری،  سرمایه

 بانکداری کار و کسب ،الگوی1398علی، زاده، حمیدی و رسول فرد، ثانوی و مهسا اسداهلل، (2

 های استارتاپ و ها فینتک ظهور بر مبتنی الکترونیک

 .https://civilica.com/doc/1023859مالی،

 مدل توسعه اساس بر حقوقی اشخاص بانک اینترنت پذیرش بر موثر عوامل(. 1394. )وحید. برادران (3

 .122-99(. 2)3. فناوری توسعه مدیریت فصلنامه(. نوین اقتصاد بانک: مطالعه مورد) فناوری پذیرش

 دانش. دیجیتال ارز و تک فین مالی نوین های فناوری بر نظارت نحوه بررسی(. 1399. )الهه. باغانی (4

 .168-153 (.35)9. گذاریسرمایه

: تکفین و بانک همکاری(. 1400. )تورج. کریمی. منوچهر. منطقی. میثم. شهبازی. رضا. پاینده (5

 .172-130(. 4)23. ایران در مدیریت های پژوهش. علمی ادبیات بر مندنظام مروری

(. 1399. )شهریار ،عزیزی ؛طهمورث فپور حسنقلی ؛شهریار فچهارسوقی انصاری ؛امیر ،خانلری (6

 بر ایران در( تک فین)مالی فناوری بر مبتنی بانکی خدمات بازار گیری شکل مدل طراحی و تبیین

 .86-73(. 47)12. حسابرسی و حسابداری تحقیقات. بنیاد داده رویکرد اساس

 بانک در موبایلبانک پذیرش بر مؤثر عوامل تأثیر(. 1396. )سجاد. پور عبداهلل. زهره. شاهره دهدشتی (7

 .48-31(. 31)16. بازرگانی مدیریت انداز مچش. ایران صادرات

 رتبه و شناسایی(. 1399. )امیر. احمدی شیخ. هیرش. پناه سلطان. منصور. ایراندوست. فریبا. نجفی (8

 مدیریت. ترکیبی رویکرد با( هاتکفین)مالی نوین هایفناوری و هابانک تعامل بر موثر عوامل بندی

 .196-171(. 3)9. نوآوری
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 هایبررسی. فرصت؟ یا چالش: فینتک و بانکداری(. 1395. )میثم. نژاد قاسم. حسن مدمح. زاده قلی (9

 .39-31(. 80)14. بازرگانی

 در نوین های فناوری پذیرش و نوآوری تأثیر ،بررسی1399ساسان، سلطانی، و کوثر سلطانی، (10

 و اقتصاد بانک، تجارت، مالی، امور مدیریت المللی بین کنفرانس راهکارها،ششمین ارائه و بانکداری

 https://civilica.com/doc/1178497حسابداری،تهران،

 مدل ارائه(. 1399. )اصغر علی. ابادی طاهر. فرشید. خیراللهی. شهرام. طارمی. فرهاد. ویسی شاه (11

. 96-57(. 4)7. مالی حسابداری دانش. مالی نوین فناوریهای مبنای بر هابانک مالی عملکرد بهبود

doi: 10.30479/jfak.2021.14205.2751. 

 موبایل طریق از بانکداری پذیرش بر موثر عوامل ،بررسی1396شکوفه، آبادی، نجف بنده شاه (12

 آباد،چهارمین نجف تجارت بانک شعب: موردی مطالعه TAM فناوری پذیرش مدل براساس

 و مدیریت های تکنیک المللی بین کنفرانس

 .https://civilica.com/doc/743230حسابداری،تهران،

 یهاآپتوسعه استارت ندیفرآ ی(. بررس1399سهراب. ) ،زانیدل انگ غنادر ،ینادر ؛وایش فیمراد (13
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   .212-183(، 49)13،مالی اقتصاد. مالی خدمات عملکرد دبهبو بر

 توسط همراه بانکداری اتخاذ بر موثر عوامل ،بررسی1397،علی زاده، عراقی و علی مبارکه، نوروزی (15

 شهر در شهر بانک: مطالعه مورد) اعتماد با همراه UTAUT2 گسترش و توسعه: مشتریان

 حسابداری و اقتصاد مدیریت، علوم در بردیکار های پژوهش ملی کنفرانس ،چهارمین(تهران

 .https://civilica.com/doc/849395ایران،تهران،
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