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 چکیده

 را خود حضور داده هاي بزرگ. ها نموده اند.کالن داده تجزیه و تحلیل نقشدر سال هاي اخیر سازمان ها توجه ویژه اي به  
-رشد می گسترده طور به را جامعه بلکه، کار و کسب دنیاي تنها نه هک امري واضح است و داده اند نشان یصنعت هر در تقریبا
 عوامل بررسی ،است دادهکالن حلیل تجربه و ت از استفاده اولیه مراحل در هنوز نیز نجاییکه صنعت بانکداري ایرانازآ. دهد
 .است موقع به و حیاتی امري ایران در تجزیه و تحلیل کالن داده پذیرش بر موثر

-سازمان-فناوري چارچوب و (TAM)فناوري پذیرش مدل براساس تئوري تلفیقی مدل یکسعی شده است که  الهدر این مق
 سهمتشکل از پیشنهادي  مدل . اینگردد ارائه تجزیه و تحلیل کالن داده پذیرش بر موثر عوامل بررسی براي، (TOE) محیط
 و) اطالعات فناوري ،  منابعارشد مدیریت پشتیبانی( ازمانیس درونی عامل دو)، امنیت و پیچیدگی، نسبی مزیت( فناوري عامل

 می باشد. پذیرش  هايپیش بینی کننده  عنوان،)خصوصی حریم حفظ و خارجی حمایت، رقابتی فشار( سازمانی بین عامل سه

با استفاده از روش در نهایت نتایج . است مورد بررسی قرار گرفته پرسشنامه مفید، 60 هاي داده از استفاده با پیشنهادي مدل
حریم خصوصی،  که دهد می نشان نتایج تحقیق حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه و تحلیل شد.

 منابع سازمانی، حمایت مدیریت ارشد، سودمندي درك شده بیشترین اثر در پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده را دارد.

 

فناوري، مدل پذیرش فناوري، تجزیه و تحلیل کالن -سازمان-ارچوب محیطکلمات کلیدي: صنعت بانکداري، چه
 داده، پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده

 

 .مقدمه 1

ر بگیرند ظاغلب سازمان ها براي اینکه بتوانند انعطاف پذیر، اثربخش و خالق عمل کنند باید ابعاد رقابتی در صنعت را در ن
 بر مبتنی هاي سیستم توسط سابقه بی مقیاس در شده تولید هاي داده افزون وزر افزایش ). با2016(سون و همکاران، 

 21در قرن   "علم کالن داده " عنوان تحت جدید، حوزه یک آمدن موجب پدید کالن داده ها اجتماعی، هاي شبکه و اینترنت
 ایش مزیت رقابتی کردند. است و بسیاري از صنایع شروع به استفاده از تجزیه و تحلیل کالن داده براي افز شده 

 زیادي حجم تحلیل و تجزیه براي تواند می سازمان یک که است تکنیک و آوري یک فن عنوان به تجزیه و تحلیل کالن داده 
 تقریبا، کالن داده ها که رود می انتظار )2015 کوون و همکاران،( کند. استفاده مختلف هاي برنامه براي پیچیده اطالعات از

 و شینبرگر رایم( کند ایجاد ما فکر و کار، زندگی در را اي سابقه بی تغییرات تواند می و کند تثبیت و تسهیل را صنعت هر
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 براي ریزي برنامه یا گذاري سرمایه ها شرکت چهارم سه از بیش دهد می نشان که) 2016( گارتنر تحقیق) 2013،  کوکیر
 دهند. می انجام را کالن داده در گذاري سرمایه

ارائه اطالعات بسیار ارزشمند براي  است.در بسیاري از بانک ها و سازمان هاي مالی امروز مفید  کالن داده ه و تحلیلتجزی
انک هاي بین المللی شروع به استفاده از قدرت داده ها براي به دست ب .دستیابی به تجارت هوشمند تر است جهتسازمان ها 

، فروش محصوالت، مدیریت رعایت قوانین، مشتریان عم از تجزیه و تحلیلا يدر حوزه هاي مختلف عملکرد دانشآوردن 
 خود کالن داده محیط ساخت در اغلب ها آن حال این با. ..کردندمدیریت ریسک اعتباري، مدیریت جرم و جنایت مالی و 

ر، تکنولوژي، سازمان شوند زیرا هنوز سودمندي آن بخوبی درك نشده است و عواملی مانند شیوه کسب و کا می تردید دچار
هاي جدید اطالعات و  ا افـزایش سـرمایه گـذاري در فنّاوريب .)2015و... در ایجاد این تردید موثر است (تیان و همکاران،

بـسیار مـورد توجه قرار گرفته است و محققان مختلـف سـعی کـرده انـد  نیز ارتباطات، مطالعه پذیرش ایـن فنّـاوري هـا
 .در پـذیرش فنّاوري اطالعات تاثیرگذار هستند، شناسایی کنند عـواملی را کـه

؛ کم و همکاران، 2008رامامورث و همکاران، است( شده انجام یافته توسعه کشورهاي در تکنولوژي پذیرش هاي تحقیق اکثر
 ) . بنابراین2014(چشم انداز اقتصادي جهانی، آوریلي در حال توسعه رشد چشم گیري در اقتصاد دارندکشورهااما   )2011

بخش وسعه اهمیت باالیی دارد. از طرفی ت در اقتصادهاي در حال توسعهتجزیه و تحلیل داده و پذیرش درك ارزش 
و در ایران نیز این موضوع مورد توجه  )2000،بک و همکاران( بهبود ببخشدرا  یک کشور می تواند رشد اقتصادي (بانکی)مالی

  .ت بانکداري امري ضروري استبنابراین توجه به صنعمی باشد. 
چشم انداز و  و به سرعت در سطح جهانی در حال رشد است کالن داده تجزیه و تحلیل روندبا توجه به اهمیت این مساله که 

 تجزیه و تحلیل کالن دادهمی کند، هنوز اغلب شکاف در پذیرش  شایانی به کسب و کارهاي بزرگ کمک کالن دادهمزایاي 
 مقاالت و مجله مقاله 200 از بیش بررسیهاي بزرگ و بانک ها است. هنوز چالشی براي سازمانپذیرش  لحصووجود دارد. 

 و سالس است( شده انجام پذیرش بر موثر عوامل روي بر کمی هاي پژوهش کهداده است  نشان کالن داده روي بر کنفرانس
 از یکی) TAM( فناوري پذیرش مدل، نوآوري یرشپذ زمینه ) در2016، همکاران و چن؛ 2016 رحمان، ؛2016 ژانچوسکی
 قرار استفاده مورد اي گسترده طور به محققان سوي از و می شودمطرح ،  پذیرش ادبیات در تئوریک هاي مؤلفه مهمترین

 تجزیه و تحلیل کالن داده پذیرش از ما درك به است ممکن TAM توسط شده ارائه دیدگاه چه اگر، حال این با  است گرفته
 تحت که است سازمانی تصمیم کالن داده و  استفاده از تجزیه و تحلیل کالن داده یک استقرار و بهره برداري کند اما کمک
در  عدم علت به سازمانی سطح در TAM از استفاده، خاص طور به. گیرد می قرار یسازمان بین و سازمانی داخلی عوامل تاثیر

 این بر). 2012، حامد و همکاران؛ 1997، چو و تم( است داشته شدید انتقاد، یمحیط و سازمانی عوامل تأثیر نظر گرفتن
 تورناتزکی ) (فلیشیر وTOEمحیط (-سازمان-فناوري چارچوب با )TAMمدل پذیرش فناوري( ادغام براي تالش، اساس

عوامل ، این بر ارائه شده است. عالوه ،گیرد می بر در را طیمحی و سازمانی اصلی عامل که محتوائی چارچوب یک )1990،
گسترده تري در ادبیات موضوع یافت شده است. از جمله این موارد بحث امنیت و حریم خصوصی است که در صنعت مالی و 

محیط -سازمان-فناوري بانکی مورد توجه است. در این مقاله با توجه به تلفیق مدل هاي پذیرش فناوري اطالعات و چارچوب
هدف از این مطالعه بررسی عوامل  بنابراین بانکداري در نظر گرفته شده و نتایج آن بررسی شده است.فاکتورهاي در صنعت 

-سازمان-تاثیر گذار بر پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده در صنعت بانکداري با استفاده از مدل ترکیبی چهارچوب محیط
  ستا 2و مدل پذیرش فناوري 1فناوري

1 Technology-organization-environment framework 
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 .ادبیات تحقیق2

 تجزیه و تحلیل کالن داده 2,1

، زیاد حجم با ها داده مجموعه با برخورد زیرا، آید می دست به کالن داده از استفاده با همراه خاص تکنولوژیکی نیازهاي
 و رومو( نیست آن ارائه به قادر متوسط اطالعاتی سیستم که دارد سازي ذخیره و محاسبات به نیاز، تنوع و سرعت

 اشاره) کاربردي هاي برنامه، مثال عنوان به( افزار نرم و) سرورها و سازي ذخیره مانند( افزار سخت به فناوري). 2016همکاران،
 . سازد می پذیر امکان را کالن داده تحلیل و تجزیه و مدیریت، دسترسی که دارد

 بسیار اغلب و عظیم هاي مجموعه براي جدي سباتیمحا قدرت" از استفاده شامل کالن داه)، 2013( مایکروسافت گفته به
 کافی تنوع و سرعت، زیاد حجم با ها داده توانایی کارگیري به براي دیگر هوش تجاري سنتی ابزارهاي. "است پیچیده
ه بدارد  اشاره متحد اصطالح یک عنوان به) BIA( تحلیل و تجزیه و کار و کسب هوش از استفاده ).2013، داونپورت(.نیستند

کار  و کسب هاي داده تحلیل و تجزیه که کاربردي دارد هاي برنامه و ها روش، ها شیوه، ها سیستم، ها آوري فن، ها تکنیک3"
در  ،اساس این بر" کند موقع هدایت می تصمیمات به کار و  و کسب و بازار و خود کار و کسب درك بهتر کمک براي را ها را
 با را کالن داده .گرفت نظر در کالن داده از ارزش آوردن دست به براي نیاز مورد هاي وهشی عنوان به توان می را BIA اینجا
 صحت و سرعت تنوع، حجم، یعنی کند، می مشخص V چهار

 و دیجیتال هاي دستگاه اجتماعی، هاي رسانه از شده تولید مختلف انواع از رشد حال در هاي داده با ها شرکت حجم:. 1
 .)2012 همکاران، وشروك (  شوند می روروب ساعته 24 معامالت

 نیمه ساختاري، هاي داده شامل این. است آمده ساختارها و مختلف هاي فرمت در مختلف، منابع از کالن داده ها: تنوع. 2
 هاي داده .) 2014چینگ،است( دشوارسنتی  تحلیلی هاي سیستم پشتیبانی آن توسط که بود ساختاري غیر و ساختاري

 منابع از ساختاري غیر و یافته ساختار نیمه هاي داده. شوند ذخیره داده هاي پایگاه در توانند می و اند یافته ساختار سنتی
 سنسور، هاي دستگاه هاي داده اجتماعی، هاي رسانه هاي سایت سیستم، به ورود هاي پرونده ایمیل، اسناد، مانند مختلف
 ).2014و همکاران،چو ( شود می استفاده ... و ویدئو صوتی، تصاویر،

 بعضی ).2013 و همکاران،کاتر ( است مختلف منابع از آنها تحلیل و تجزیه و ها داده تولید سرعت دهنده نشان این: .سرعت3
 امر این. دارند واقعی زمان پاسخ به نیاز و هستند مهم بسیار مشتري تقلب مدیریت دادن، فریب مانند معامالتی هاي فعالیت

 ).2014 ژانگ، و چن( دارد الزم کارایی و اطالعات ارزش رساندن حداکثر به براي ریعس پردازش به نیاز

 اطمینان عدم). 2013 ،بول و همکاران( دارد اشاره گیري تصمیم براي استفاده مورد اطالعات از اطمینان میزان به: صحت. 4
کار بیشتر می  منجر به انجام و یابد می افزایش منابع تعداد و تنوع با افزایش دیگر هاي ابهام و ها داده تکمیل و ثبات مورد در

 است ممکن که شود منجر کالن داده ها در نادرست همبستگی به است ممکن اطمینان عدم). 2014 ،روبین و لوکویناوا( شود.
 شود. کار و کسب براي اشتباه تصمیمات باعث

 مدیریت براي دار معنی هاي بینش به متنوع و سریع هاي دهدا باال حجم پردازش با تنها تجزیه و تحلیل داده بالقوه ارزش
  شود می تقسیم فرعی فرایند دو به ها بینش استخراج فرآیند). 2012 ،جگدیش  و البریدنیس. (می شودشکوفا  گیري، تصمیم

2 Technology Acceptance Model 
  3 )2014 همکاران، و ویکسوم، ؛2013 ،گارتنر(
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 گرفتن نظر در با. شود می استفاده تحلیل و تجزیه هاي تکنیک دوم مرحله در .است آوري فن و پردازش ها، داده مدیریت اول،
 محدوده از فراتر تجزیه و تحلیل کالن داده هاي تکنیک و ابزارها کاملی از لیست ، تجزیه و تحلیل کالن داده هاي تکنیک نفوذ
 زمان در ساختاري غیر و یافته ساختار هاي داده تحلیل و تجزیه براي تجزیه و تحلیل کالن داده هاي تکنیک. است مقاله این

 :اند شده بندي طبقه زیر دسته پنج در) 2015، هاجر و (گاندومی توسط واقعی

 متن تحلیل و تجزیه §

 گفتار تحلیل و تجزیه( صوتی تحلیل و تجزیه §

 ویدئو تحلیل و تجزیه §

 : اجتماعی هاي رسانه تحلیل و تجزیه §

 کننده بینی پیش تحلیل و تجزیه §

 و ها آوري است. فن آمده دست به اطالعات سازماندهی براي فناوري ژیکاسترات هاي گزینه از یکی تجزیه و تحلیل کالن داده
 می که شود استفاده بهتر گیري تصمیم براي تواند خود، می نوبه به روزانه عملیات براي آینده هاي استراتژي براي بینش ایجاد
 کند. کمک ها رقابت به دستیابی در را ها سازمان تواند

 

 مدل هاي پذیرش فناوري2,3

و مجموعه وسیعی از متغیرهاي کلیـدي ماننـد ادراك ها، اعتقادها، نگرش ها و ویژگی  ذیرش، پدیده اي چند بعدي استپ
ز بین ا )2001،  چی یونگ چانگ (هـاي افـراد و همچنـین میـزان درگیـري آنـان بـا فنّاوري اطالعات را شامل می شود 

که در پذیرش فنّ اوري از (راي تبیین یـا پـیش بینـی عوامـل انگیزشی ب الگوهاي مختلفی که محققان فنّ اوري اطالعات
) 1989(اندیویس و همکارکه توسط  TAM به مدل پذیرش فنّ اوري اند می توانده استفاده کر) سوي کاربران کاربرد دارد 
 این عقیـده اسـتوار اسـت کـه  اساس این الگو، بر. که از پر کاربردترین مدلها در این زمینه استارائه شده است اشاره کرد

ت این مدل بیانگر آن اس )2009نقـل از لـی و کیم ، (برداشت ذهنی افراد از فنّاوري، بر نگرش آنان به فنّاوري تأثیر می گذارد 
اري، خـود تعیین می شود که این تمایل رفت) میل به استفاده (ت و ارتباطـات، بـا میل به رفتار که استفاده از فنّاوري اطالعـا

بـر اسـاس دو برداشت ذهنی تعیین می شود، نخست، برداشت ذهنی از مفید بودن یعنی میزانی که یـک فرد معتقد است 
 استفاده از یک فنّاوري خاص، عملکرد وي را بهبود خواهـد بخـشید و دوم، برداشت ذهنی از آسانی استفاده یعنی میزانی که

از  ).2006، جکـسون و پروبـست ، ، پـاركیـی (نّاوري براي وي آسان خواهد بـود فرد معتقد اسـت اسـتفاده از یـک ف
که نقش مهمی مانند محیط ، سازمان مهم ترین نقاط ضعف مدل پذیرش فنّاوري آن است که در این مدل، عوامـل آنجاییکه 

مدل ه حاضر به منظور رفع این شکاف، ، در مقالاند در نگرش افراد براي پذیرش فنّاوري دارند، مورد مالحظه قرار نگرفته
TAM  با مدلTOE ترکیب شده است. 

کنـد کـه بر فرایند پذیرش و استفاده از فنّاوري  چارچوب فنّاوري ـ سازمان ـ محیط ، بر سه جنبه یک سازمان تأکید می
رونـی مناسـب بـراي ي درونـی و بیزمینه فنّاورانه، شامل فنّاوري هـا . اطالعات و ارتباطات در سازمان تـأثیر مـی گذارنـد

زمینه سـازمانی عـواملی ماننـد هـدف و انـدازه سازمان، ارتباطات و روابط الکترونیکی غیر رسمی، میزان منابع  .سـازمان اسـت
مصرف نـشده موجـود در درون سازمان و نیز تمرکزگر ایی، رسمیت و پیچیدگی ساختار مـدیریتی سـازمان را در بـر 
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کند و شامل، نوع صنعت، رد و زمینه محیطی، موقعیـت صـنعتی را کـه سـازمان در آن فعالیـت دارد مـشخص میگی_می
تصمیمات عوامل  در مجموع، این . سطح رقابت، ثبات و بی ثباتی در بـازار، معـامالت دولتـی و قوانین و مقررات می شود

این چارچوب، در چندین پژوهش در زمینه پذیرش فنّاوري . دهند_رار میسازمان را براي پذیرش نوآوري فنّاورانه تحت تأثیر ق
 ؛1999 ، تانگ؛ 2008 و الي  ، لین   وئت (استفاده شده و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفته است اطالعـات و ارتباطـات 

  )2004 ،گیبس و کرمر

 

 مدل پژوهش و فرضیه ها .3

در نظر گرفته شده در این هشت فرضیه  .ژوهش هاي پیشین استخراج شده استپ در نظر گرفتنبا روابط مدل پیشنهادي  
 در ادامه شرح داده می شود.مقاله 

 فناوري. 3,1

یا سهولت  پیچیدگی در پژوهش هاي پیشین ابعاد متفاوتی براي این فاکتور ذکر شده است. با توجه به صنعت بانکداري ابعاد
سهولت استفاده درك  متغیرپیچیدگی با  یت در نظر گرفته شده است و متغیرو امن ، سازگاري،مزایاي نسبیاستفاده درك شده

مزایاي نسبی با فاکتور سودمندي درك شده ترکیب شده  ترکیب شده است و همچنین متغیرشده در مدل پذیرش فناوري 
 است. 

  سهولت استفاده درك شده .3,1,1

 پذیرش به که شود می فرض و نباشد و اسـتفاده و درك آن راحت باشدنوآوري خیلی پیچیده  این معنی است که به پیچیدگی
 براي مانعی عنوان به سهولت استفاده  که دریافتند بارها و بارها محققان). 1983، راجرز( شود می مربوط نوآوري سازي پیاده و

 که است شده فرض ترتیب ینا به). 2004، پیرسون و گراندون ؛1982، کلین مثال عنوان به( میکند عمل نوآوري پذیرش
 که هایی سازمانبدین معنی که  کند.را کمتر می تجزیه و تحلیل کالن داده احتمال پذیرش، کالن داده بیشتر پیچیدگی
 را خواهند داشت پذیرش از پایینی سطح ،را احساس کنند تجزیه و تحلیل کالن داده بادر رابطه  بیشتري پیچیدگی

 دارد. رابطهدر بانک ها با پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده رابطه مثبت و معناداري ك شده ده دراسهولت استف: 1فرضیه 

 

 سودمندي درك شده . 3,1,2

 مهمی عامل نسبی یا سودمندي درك شده مزیت .می بیش از وضعیت یا نوآوري موجود باشدک مزایاي نسبی نـوآوري بایـد
 آیا که کنند می ارزیابی گیرندگان تصمیم. بود خواهد تجزیه و تحلیل کالن داده از استفاده براي سازمان در انگیزه ایجاد براي
تجزیه و تحلیل  معمول، هاي سیستم با مقایسه در.  است معمولی هاي سیستم به نسبت نسبی مزیت داراي آوري فن این

بنابراین فرض . واقعی زمان در رينوآو و گیري تصمیم کنترل، ردیابی،مانند  کند کمک جنبه چندین به تواند می کالن داده
  .هستند پذیرش از باالیی درجه داراي کنند می درك را تجزیه و تحلیل کالن داده نسبی مزایاي که هایی سازمانمی شود 

 دارد.  تجزیه و تحلیل کالن داده در بانک ها پذیرش بارابطه مثبت و معناداري  سودمندي درك شده :2 فرضیه
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 امنیت. 3,1,3

 نیازمند که دارد دنبال به را امنیتی هاي نگرانی ،کالن داده ها انواع و سرعت حجم، ،)2016،جانکزوسکی( فتهگ طبق
 به دسترسی و یکپارچگی بودن، محرمانه از اطمینان براي هایی مکانیسم و امنیتی یافته بهبود و جدید هاي حل راه بکارگیري
 ارائه با رابطه در را جدیدي هاي چالش ساختاري غیر و یافته ساختار نیمه یافته، ساختار هاي داده آوري جمع. ستا اطالعات

 اساساین برآنها   دهد می ارائه است، داده منبع هر با متناسب که امنیت و دسترسی هاي سیاست براي هایی محدودیت
 که معتقدند آنها این، بر عالوه. شد خواهند مواجه خاص امنیتی مسائل با تجزیه و تحلیل کالن داده در که کنند می استدالل

. گذاشت خواهد تأثیر شده درك سازگاري و پیچیدگی طریق از تجزیه و تحلیل کالن داده از سازمان پذیرش بر مسائل این
 می شود. بیشتر آنکالن داده منجر به احتمال پذیرش تجزیه و تحلیل  مسائل امنیتی در رعایت  بنابراین

 .. دارد مثبت و معناداري با پذیرش آن ارتباط تجزیه و تحلیل کالن داده در بانک ها وجود امنیت در سیستم  : 3فرضیه

 سازمان .3,2

 .گذارد می تاثیر پذیرش که دارد اشاره سازمانی عوامل از گروهی به محیط

 حمایت مدیریت ارشد. 3,2,1

که نشان دهنده درك مدیریت ارشد از اهمیت فن اوري کالن داده و میزان ارتباط ان حمایت مدیریت ارشد به عنوان درجه اي 
 به توجه نواوري ها می باشد، تعریف می شود، که به عنوان یک عامل موثر در پذیرش کالن داده به شمار می آیدبابا سایر 

). 1996، تانگ و همکاران( سازند می پذیر تسهیل را حمایتی سازمانی جو یک ایجاد مسئولیت برتر مدیران، آنها رهبري نقش
 است ها نوآوري اجراي و دستیابی، انگیزه براي کافی سازمانی منابع بسیج و ارائه براي اختیارات داراي ارشد مدیریت، همچنین

 را در تجزیه و تحلیل کالن داده ت مدیران ارشدحمای که هایی است سازمان شده فرض بنابراین).  1999،  پرمکمار  روبرتس(
 هستند پذیرش از باالیی درجه دارايدارند، 

 دارد.  در بانک ها با پذیرش تجزیه و تحلیل کالن دادهمثبت و معناداري  طارتبا مدیریت ارشد پشتیبانی: 4فرضیه

 سازمانی منابع. 3,2,2

، مالی منابع بودن دسترس در طریق از جدید هاي آوري فن سازي هپیاد براي ها سازمان هدف که دهد می نشان IS ادبیات
 سرمایه براي سرمایه بودن دسترس در به مالی منابع .)2012 هامید و همکاران،(پذیر است.انسانی امکان  منابع و تکنولوژیکی

و  ایاکووو( دارند اشاره ادهاستف طول در جاري هاي هزینه پوشش و بعدي تغییرات سازي پیاده، فناوري هاي نوآوري در گذاري
، کنند می حمایت بیشتر جدید فناوري پذیرش از، ها سازمان اي گسترده طور به و مدیران رسد می نظر به). 1995 همکاران،

 رابطه که معتقدند IS ادبیات اکثریت). 2009 ،همکاران و چونگ(است. موجود انسانی و تکنولوژیکی، مالی منابع که زمانی
 فرض بنابراین ).2015 ، و همکاران ،نام ؛2014، بونسیریتوماچاي مثال( نوآوري وجود دارد پذیرش و سازمانی ابعمن بین مثبت
 .هستند پذیرش از باالیی درجه داراي منابع بیشتري براي تجزیه و تحلیل کالن داده که هایی سازمان .است شده

  دارد. داده کالن تجزیه و تحلیل بارابطه مثبت و معناداري  نیسازما منابع: 5فرضیه

 محیط .3,3

 . گذارد می تاثیر پذیرش که دارد اشاره ین سازمانیب عوامل از گروهی به محیط
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 رقابتی فشار .3,3,1

 رابطه اساس که را استراتژیک منطق)، 1985 ،میلر و پورتر(. پی برده اند  اطالعات فناوري استراتژیک اهمیت به اقتصاددانان
 به نیاز است ممکن رقابتی فشار). 2004زو  و همکاران،( کرد تحلیل، است اطالعات فناوري هاي نوآوري و رقابتی فشار بین

. است شده تهدید جدید IT توسط آن پایداري که کند تعیین رقابتی مزیت براساس را بازار موقعیت تا باشد داشته نوآوري
 مزیت مورد در دیدگاه دو هر، است سازگار فعالیت بر مبتنی دیدگاه و) 1993 ،پیترف( منابع بر مبتنی دیدگاه با دیدي چنین
 فناوري از استفاده با شدیدتر رقابت که دریافتند )1985،پورتر(  شده اند. مدیریت شناخته و استراتژي زمینه در شرکت رقابتی

 به نسبت دارند تمایل ها سازمان که دهد می نشان آنها هاي یافته، این بر عالوه. است همراه نوآوري از استفاده و اطالعات
 انگیزه کاهش به منجر فعلی وضعیت از رضایت، یعنی؛ کنند گیري موضع، فعاالنه رفتارهاي جاي به، اطالعات فناوري اتخاذ
 مطالعات تمام باشد طالعاتا فناوري پذیرش براي اي انگیزه است ممکن شدید رقابت ترتیب این به. شده استپذیرش  براي
 است شده فرض بنابراین. دادند نشان را یافته سازمان اطالعات فناوري پذیرش و رقابتی فشار بین مثبت ارتباط، بررسی مورد

 هستند پذیرش از باالیی درجه دارايدارند،  را در تجزیه و تحلیل کالن داده فشار رقابتی که هایی سازمان که

 

 .دارد در بانک ها کالن داده تجزیه و تحلیلپذیرش ا ب رابطه مثبت و معناداري یرقابت فشار: 6فرضیه

 خارجی پشتیبانی. 3,3,2

 حمایت بودن دسترس در" عنوان به که، خارجی پشتیبانی که دهد می نشان ها سازمان توسط IT پذیرش مورد در تحقیق
 روند در کلیدي عوامل از یکی، 1999،  پرمکمار روبرتس ( است شده تعریف "اطالعاتی سیستم یک از استفاده اجرا و براي

 به که است اي وسیله عنوان به همچنینپشتیبانی خارجی  ). 2014، همکاران و،  پوکالوك( است اطالعات پذیرش فناوري
 غیاب در که دریافتند) 1996تانگ و همکاران،( کنند نیز جبران را IT تخصص دکمبو است ممکن ها سازمان آن موجب

 حمایت، قبلی پژوهش، دیگر عبارت به. کنند استفاده فروشندگان و مشاوران از که دارند تمایل سازمان ها، داخلی IT تخصص
 قبلی مطالعات هاي یافته. است دیده) 1999، راناتانگ و همک( خارجی اطالعات فناوري تخصص از منبعی عنوان به را خارجی

هانگ و ؛ ؛ 199،  روبرتس وپرمکمار ( جدید وجود دارد فناوري پذیرش و خارجی حمایت بین مثبت رابطه که دهد می نشان
 دارايدارند،  و تحلیل کالن دادهرا در تجزیه  پشتیبانی خارجی که هایی سازمان ،است این بر فرض بنابراین). 2016 همکاران

 .هستند پذیرش از باالیی درجه

 

  .دارد در بانک ها کالن داده تجزیه و تحلیل پذیرش با رابطه مثبت و معناداري خارجی پشتیبانی: 7فرضیه

 خصوصی حریم. 3,3,3

 یا افراد حق" خصوصی حریم .شده است افراد خصوصی حریم حفظ یی در موردها نگرانی افزایش باعث کالن داده از استفاده
 دیدگاه از). 2016،پرهامبه( "در اختیار دیگري قرار می دهند را آن که زمانی می باشد اطالعات محرمانگی حفظ براي کاربران

 استفاده سوء از تا دارند را خود هاي داده کافی بر کنترل افراد شود حاصل اطمینان که است این چالش، خصوصی حریم حفظ
 که هایی شرکت یعنی( داده کارگزاران و) کنند می استفادهکالن داده  از که هایی شرکت مثال عنوان به( ها داده صاحبان از

دیگر  هاي سازمان به اطالعات فروش/  مجوز صدور و تحلیل و و همچنین تجزیه) کنند می آوري جمع هدف براي را اطالعات
داده اطمینان حاصل  مقررات با انطباق از که است این چالش، ها داده رانکارگزا و ها داده صاحبان دیدگاه از. جلوگیري شود
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 حال در کننده مصرف شخصی اطالعات که کند می حاصل اطمینان خصوصی حریم حفظ مقررات با انطباق اگرچه. شود
 به و شده برابر ندچ ها داده زیرا، است برانگیز چالش اي فزاینده طور به شخصی اطالعات از حفاظت، هستند مناسب مدیریت

 با. است خطر معرض در اغلب کاربران خصوصی حریم). 2016، اروپا کمیسیون( گذاشته می شوند اشتراك به گسترده طور
 براي شخصی اطالعات کنترل، شوند استفاده افراد دوباره شناسایی براي توانند می که هایی الگوریتم و ها تکنیک در پیشرفت
تجزیه و  با بیشتري مشکل حفظ حریم خصوصی که هایی سازمانبنابراین فرض شده است که  .شود می تر سخت نگهداري

 را خواهند داشت پذیرش از پایینی سطح ،را احساس کنند تحلیل کالن داده

 .دارددر بانک ها  تجزیه و تحلیل کالن داده پذیرش با معناداري ارتباط منفی و حریم خصوصیچالش هاي حفظ  :8فرضیه

 

 آمده است. 1به فرضیات مطرح شده مدل نهایی تحقیق در شکل  با توجه

 
 :مدل پژوهش1شکل 

 

 روش تحقیق .4

 از بانک هاي مختلف ایران انتخاب شده است. شرایط واجد دهندگان پاسخ. بانک هاي ایران است مطالعه این هدف جمعیت
راي جمــع آوري داده هــاي مــورد نیــاز، جهــت آزمــون فرضیه ها از بــ ندگان عمدتا کارشناسانی بودند کهشرکت کن

 سواالت مربوط به متغیرها از پژوهش هاي پیشین گرفته شده است که.پرسشنامه عنـوان ابـزار سنجش، استفاده گردیده است
بعد از بررسی اعتبار محتوایی آن از سواالت در ابتدا به فارسی ترجمه شده است و  . دشده ان سنجیده لیکرت پنجگانه مقیاسبا 

شرکت کننده به صورت  200، به (که شامل اساتید متخصص و کارشناسان متخصص بانکداري بودند) طریق خبرگان
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در نهایت نتایج با استفاده از روش حداقل  پاسخ مفید دریافت شد. 60الکترونیکی ارسال شد. از بین موارد ارسال شده، تنها 
 .نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه و تحلیل شدمربعات جزئی و 

 

 .یافته هاي پژوهش5

 73,8زن و26,2کاربر حاضر در پژوهش % 60در این مطالعه از مجموعه دهد، پاسخ دهندگان نشان میدموگرافیک اطالعات 
 62می باشد.  ل به باالسا50به رده سنی مربوط سال و کمترین  40-30و بیشترین فراونی مربوط به رده سنی  بوده اند %مرد

افراد شرکت کننده از کارکنان و مدیران بانک ها از جمله بانک  د.نسال را دار 15کی باالي درصد پاسخ دهندگان سابقه کار بان
صادرات، ملی، پارسیان، اقتصار نوین، انصار ،سپه، سامان، توسعه صادرات، رسالت، ملت،کشاورزي، پاسارگارد ، مسکن و موسسه 

 ي نور بوده است.اعتبار

 پیروي) 2013،و همکاران (هیر توسط شده پیشنهاد اي مرحله دو روش از ما شده، آوري جمع هاي داده تحلیل و تجزیه رد
 .داده ایم قرار بررسی مورد را ساختاري مدل سپس و روایی پایایی، سنجش براي گیري اندازه مدل ما ،ابتدا. کردیم

 گیري اندازه مدل تحلیل و تجزیه .5,1

نشان می باشد. این جدول  1مطابق جدول  AVEترکیبی و روایی همگرا با ضرایب  ضریب پایاییشاخص هاي آلفاي کرونباخ، 
 تمام متغیرهاي پژوهش در محدوه قابل قبول قرار دارد. ،دهدمی

 AVEروایی همگرا با ضرایبآلفاي کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی ،  :1جدول 

 متغیرها
 آلفاي کرونباخ

0,7> 

 ترکیبی ضریب پایایی

0,7> 

 AVEروایی همگرا با ضرایب

0,5> 

 0,717 0,910 0,870 سودمندي درك شده

 0,763 0,866 0,790 تجزیه و تحلیل کالن داده از تمایل به استفاده

 0,799 0,895 0,701 فشار رقابتی

 0,861 0,925 0,863 پشتیبانی خارجی

 0,672 0,803 0,712 زمانیمنابع سا

 0,803 0,890 0,766 سهولت استفاده درك شده

 0,606 0,823 0,723 حریم خصوصی

 0,640 0,832 0,739 امنیت

 0,889 0,941 0,876 حمایت مدیریت ارشد
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 AVEدار جذر ، مقمطابق با جدول .دهد این بررسی را در تحقیق حاضر نشان می روایی واگر روش فورنل والرکرنتایج  2جدول
واگراي مناسب و برازش خوب مدل  تمامی متغیرهاي مرتبه اول از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر روایی 

 .دهدهاي اندازه گیري را نشان می

 

 

 )روایی واگرا ( روش فورنل الرکر :2جدول 

 
 ساختاري مدل تحلیل و تجزیه. 5,2

که در این روش براي تایید tآماره روش  براي محاسبه معنی دار بودن مسیرهاي مدل، روش هاي متفاوتی وجود دارد، از جمله
در مرز قابل قبولی  نیزp در اینجا آماره  .داشته باشد 1/ 96یشتر از متغیرها بایستی رقمی ب بین مسیردار بودن مسیر،  معنی

 است که در جدول مشخص شده است.
 
 

  
سودمندي 
 درك شده

تمایل به 
 استفاده

 فشار
 رقابتی

پشتیبانی 
 خارجی

منابع 
 سازمانی

سهولت 
استفاده درك 

 شده

حریم 
 خصوصی

 امنیت
حمایت 
مدیریت 

 ارشد

 0,847 سودمندي درك شده
        

 از تمایل به استفاده
تجزیه و تحلیل کالن 

 داده
0,562 0,873 

       

 0,875 0,362 0,651 فشار رقابتی
      

 0,928 0,240 0,121 0,037 پشتیبانی خارجی
     

-0,081 0,128 منابع سازمانی  0,317 0,242 0,820 
    

سهولت استفاده درك 
 شده

0,465 0,311 0,306 0,261 0,239 0,896 
   

-0,103 حریم خصوصی  0,245-  0,005-  0,029-  0,241-  0,119 0,780 
  

-0,024 امنیت  0,118-  0,205 0,363 0,384 0,237 0,197 0,800 
 

 0,943 0,282 0,094 0,385 0,032 0,195 0,269 0,369 0,190 ریت ارشدحمایت مدی
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 :تجزیه و تحلیل ساختاري3 جدول

 
 نتیجه pآماره  tآماره  ضریب مسیر فرضیات 

هپذیرفته شد 0,020 2,339 **0,391 سودمندي درك شده تمایل به استفاده   

 پذیرفته شده 0,052 1.981 *0,281 فشار رقابتی  تمایل به استفاده  

0,053. 1,994 *0,292 پشتیبانی خارجی  تمایل به استفاده   پذیرفته شده 

 پذیرفته شده 0,037 2,134 **0,356 منابع سازمانی  تمایل به استفاده 

سهولت استفاده درك   تمایل به استفاده 
  شده

0,279* 1,974 0,053 
 پذیرفته شده

-0,289 حریم خصوصی   تمایل به استفاده   پذیرفته شده 0,008 2,676 ***

-0,115 امنیت   تمایل به استفاده  NS 0,835 0,394 پذیرفته نشده 

 پذیرفته شده 0,025 2,001 **2,986 حمایت مدیریت ارشد   تمایل به استفاده 

*p< 0. 1   ,    **p<  0.05  ,     ***p<  0.01         , (بی اهمیت)NS:Not significant  

 نتایح آن را نشان می دهد. 2که شکل تحلیل شدند ها همانطور که پیش از این اشاره شد، داده 

 
 

 نتایج تحلیل مدل مفهومی پژوهش :2شکل 
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 . نتیجه گیري 6

تجزیه  هاي ایده براي شروع نقطه عنوان به است ممکن کار و کسب تحلیل و تجزیه و مصنوعی هوش مانند قبلی هاي گرایش
 در تحلیلی خدمات ارائه جامع روشتجزیه و تحلیل کالن داده  اوصاف، نوآوري این با. شود گرفته نظر در و تحلیل کالن داده 

 بنابراین ). 2014 ژانگ، و چن( است ساختاري غیر و ساختاري هاي داده ذخیره براي داده پایگاه از استفاده با واقعی زمان
 .دهد قرار سازمان ها اختیار در را عملیاتی و استراتژیک مزایاي تواند می که است مهمی فناوري تجزیه و تحلیل کالن داده 

علیرغم مزایاي قابل توجه استفاده از تجزیه و تحلیل کالن داده ها، همچنان چالش هایی براي پذیرش این سیستم ها وجود 
یرش این سیستم عواملی که می تواند در پذ TAMو  TOE چارچوبدو مدل تلفیق با رد. در این پژوهش سعی شده است دا

سودمندي درك ( مستقل متغیرهاي هشت در این راستا که عبارتند از: تاثیر ها نقش داشته باشد را بررسی کند.ها در بانک 
تمایل به  روي بر نی، سهولت استفاده درك شده، حمایت مدیریت ارشدمنابع سازما پشتیبانی خارجی، فشار رقابتی، ،شده
که حریم خصوصی، منابع سازمانی، حمایت مدیریت  دهد می نشانپرسشنامه مفید  60و نتایج شد بررسی  پذیرش ازده ااستف

نتایج به دست آمده به و همچنین سایر  تحلیل کالن داده را دارد ارشد، سودمندي درك شده بیشترین اثر در پذیرش تجزیه و
 شرح ادامه است:

نتایج به دست آمده رابطه بین سودمندي درك شده و پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده را تایید می کند. به این  •
آن را راحت تر  ،تحلیل کالن داده داشته باشند ك بهتري از سودمندي تجزیه ومعنی که هر چه کارکنان بانکی در

 می پذیرند.

دست آمده رابطه بین فشار رقابتی و پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده را تایید می کند. به این معنی که نتایج به  •
 تر باشد،است و هر چه رقابت بیشتجزیه و تحلیل کالن داده  پذیرش براي اي انگیزه شدید بین بانک ها رقابت

 پذیرش راحت تر است.

پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده را تایید می کند. به این معنی  نتایج به دست آمده رابطه بین پشتیبانی خارجی و •
،پذیرش  بیشتر وجود داشته باشد براي بانک ها از تجزیه و تحلیل کالن داده خارجی IT اگر پشتیبانی تخصصیکه 

 .راحت تر است

تایید  قیقات پیشینطبق تح و پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده را منابع سازمانینتایج به دست آمده رابطه بین  •
راحت  براي بانک هاپذیرش  در بانک ها بیشتر باشد، انسانی و تکنولوژیکی، مالی منابعمی کند. به این معنی که اگر 

 تر است.

نتایج به دست آمده رابطه بین سهولت استفاده درك شده و پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده را تایید می کند. به  •
 است. رآسان تر باشد،پذیرش راحت براي کارکنان اده از تجزیه و تحلیل کالن دادهاین معنی که هر چه استف

و پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده را تایید می کند. به این  حمایت مدیریت ارشدنتایج به دست آمده رابطه بین  •
 مدیران ارشد بیشتر حمایت کنند، پذیرش راحت تر است.معنی که هر چه 

رابطه بین حریم خصوصی و پذیرش تجزیه و تحلیل کالن داده را تایید می کند. به این معنی  نتایج به دست آمده •
 سطح را احساس کنند، تجزیه و تحلیل کالن داده با بیشتري که مشکل حفظ حریم خصوصی هایی که سازمان
 را دارند.  پذیرش از پایین تري
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 بیشتر آنکالن داده منجر به احتمال پذیرش تجزیه و تحلیل  مسائل امنیتی دررعایت داد در پژوهش هاي پیشین نشان می
حاکی از این ممکن است اما به صورت ناباورانه اي این رابطه برقرار نبود و نتایج نشان دهنده رابطه عکس می باشد. می شود.

با توجه به تازگی ساختار با این حال،  باشد که سیاست هاي امنیتی به طور کامل در بانک هاي ایران پیاده سازي نشده است.
امنیتی در تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل کالن داده علت اصلی این موضوع مشخص نیست و نیاز است بانک ها ابتدا زیر 
ساخت امنیتی در ارتباط با پذیرش کالن داده را فراهم کنند. همانطور که جمع آوري، پردازش و به اشتراك گذاري اطالعات 

ده در مقایسه با محیط هاي آنالین سنتی در حال همه گیر شدن است، کنترل جریان اطالعات شخصی در زمینه کالن دا
 این موضوع را دقیق تر بررسی کرد.در تحقیقات آینده می توان  دشوار می باشد.

تحقیقات آینده  تحلیل کالن داده است،تجزیه و مبناي تحقیق رفتاري در زمینه  ز آنجایی که این تحقیق از جمله تحقیقات برا
و بینش بیشتري در مورد پذیرش و فرآیند جذب در محیط هاي مختلف  بیشتري داشته باشدباید داده هاي جمع آوري شده 

فناوري  در نهایت، تحقیقات آینده باید بر اساس بسیاري از متغیرهاي مستقل دیگر باشد. به عنوان مثال مهارت. به دست آورند
 ، نتیجه ممکن است متفاوت باشد. فرهنگور و با توجه به کشو  اطالعات
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