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 گرفتن نظر در با سازمانی عملکرد بر اشیا اینترنت بررسی تاثیر
  *دانش خلق ايواسطه نقش
  )مهر اقتصاد استان تهرانبانک ( مورد مطالعه

  1جالل رضائی نور

  2مجتبی مشایخی
  
  

  )18- 1 فحات(ص
 چکیده

  بود. خلق دانشنقش عملکرد سازمان با در نظر گرفتن  ا برینترنت اشیا ریتأث هدف از پژوهش :هدف
همبستگی است. جامعـه آمـاري بانـک     -توصیفی روشي و به کاربردهدف  نظر از: پژوهش، روش پژوهش

 انتخاب شـد  در دسترسنفر با روش تصادفی ساده  284 نفر است و تعداد نمونه 1050مهر اقتصاد استان تهران مشتمل بر 
  قرار گرفت. موردسنجشو با استفاده از پرسشنامه 

قـرار گرفـت و بـه     دسـنجش ري  مـورد  روایی صـو   ي کرون باخ وآلفااز طریق  نامه پرسشي ها افتهی :ها افتهی
  .استبرازش خوب مدل  دهنده نشاني مدل معادالت ساختاري ها دادهترتیب پایایی و روایی آن تائید شد. همچنین، 

 شـده  عملکـرد  افزایش به منجر اشیاء اینترنت کارگیري به با اقتصاد مهر بانک دهد می نشان نتایج :گیرينتیجه
  .گذارد می معناداري و مثبت تأثیر عملکرد و اشیاء اینترنت میان رابطه بر دانش خلق همچنین. است

  مهر اقتصاد استان تهران بانک سازمان، عملکرد اینترنت اشیاء، خلق دانش،ها: کلیدواژه
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  مقدمه
کـه  در جهـان اسـت.    هـا  تیـ فعال نیتـر  متنـوع و  نیتر بزرگاز  یکی بانکداريصنعت 
بـه  متنـوع بـانکی    محصـوالت و خـدمات   این صنعت منجر به ارائـه ء در اینترنت اشیا استفاده

بـازار  اینترنـت اشـیاء،    ازجملـه ي دیجیتـال جدیـد   هـا  ينـوآور مشتریان شده است. همچنـین  
خـود را مطـابق بـا     يها وهیشد تا ندار ازین ها بانکاست و آوردهپدید  ها بانکرا براي  یرقابت
مشـتریان در شـعب    حضور فیزیکیشد ساالنه ر 2014تا  2009 يها سال نیدهد. ب قیآن تطب
ده درصـد   نیـ آنال يهـا  تیـ فعال انهیو رشـد سـال   افـت یچهار درصـد کـاهش    باًیتقر ها بانک
 ییرفتارهـا ي آنالین توجـه بـه   ها تیفعال). دلیل افزایش 2015، 1است (گلوبولنا افتهی شیافزا

ي بـاال   سـرعت محصول، قیمت محصوالت، دانش اینترنتی، زمان،  ازحد شیبهمچون درك 
. )3،2017آرورا و همکـاران ؛ 2،2017سی(داونـت و هـر   اسـت تغییر فناوري و ارزش خریـد  

بانک ها و کسب کارهاي جدید  با توجه به به اقبال بیشتر کارکنان و مشتریان در استفاده از 
گیري به تجزیه و نحلیـل اطالعـات   ت نصمیمهاي جدید ( ماتتد اینترنت اشیاء )جهنو آوري

 اشـیاء  است که اینترنت شده ینیب شیپ جمع آوري شده ار اینترنت اشیاءمی پردازند . بنابراین
 داشت خواهد 2020 سال تا یء راش اردیلیم 50توانایی اتصال  نوظهور، فناوري یک عنوان به

 و خالقانـه  محصـوالت و خـدمات   تولید برايها  بانک واقع ). در2015، 4و هاس دوی(سنو،و
                                                                                                                   
1 . Globalmna 
2 . Daunt and Harris 
3.  Arora et al 
4. Tsonev, Videv & Haas  
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خـود از آن اسـتفاده کننـد کـه      کـار  و  کسبي ها مدلاز اینترنت اشیاء براي تحول  نوآورانه
در سـال  سیسـکو  این امر افزایش درآمد ها را در پی خواهد داشت. در همین راستا شـرکت  

ین زده تخمـ   2020 سـال  تـا  اشـیاء  اینترنـت  ناشـی فنـاوري   دالري میلیارد 7/3 درآمد 2013
  ).1،2013است(وارلی
 جهـانی  و کـاربرد  به 1999 سال در اشتون کوین بار اولین براي را اشیا اینترنت عبارت

 جـان  بـی  اشـیاي  حتـی  و گیاهان حیوانات، افراد، شامل چیزي هر آن در که کرد توصیف را
ها  آن دهند اجازه ها رایانه به و باشند داشته دیجیتال هویت خود براي بتوانند) ها ماشین مانند(

  ).2015، 2کنند (مداکام، راماسومی و ترافاسی مدیریت و دهی سازمانرا 
 را اشـیاء  نترنتیا اصلی يها يفنّاور و مفاهیم پژوهشی در) 2010(3تویمراب و لرا آتزوري،

 ،RFID(شـامل   ءگـرا  یش ،)هوشمند IP ،وب صفر، اینترنت شامل( گرا اینترنت دیدگاه در سه
NFC، معنـایی  يهـا  طیمحـ  و هـا  يفنّـاور  شاملمعناگرا ( و ..)و ها رلسیوا هوشمند، يها تمیآ (
 عیسـی ازجمله این در حالی است که پژوهشگران مختلفی  قراردادند. یموردبررس و يبند دسته

 ریتــأث تحـت هــا  بانـک  ) اشـاره کردنــد کـه عملکــرد  2005(4 يچانـگ و چــو )، 1387خـانی ( 
  .ردیگ یمقرار کار و بهبود مزایاي رقابتی  و  کسببراي ایجاد ارزش در دانش  مدیریت

 يهـا  دادهبـه   تـوان  یمي مختلفی از اینترنت اشیاء در بانک بدست می آید که ها داده 
 بیـ سـن، ترک  ت،یجنسـ  مثالً( مشتري )، اطالعاتدیسبد خر بیترک مت،یمعامالت (مانند ق

 بر این اساس به ها  بانک که .در دسترس اشاره کرد (مانند دما) یطیمح يها دادهخانواده) و 
و هدفمنـدي تبلیغـات مـی پردازنـد. در       جـذاب  مشتري، طراحی محصوالترفتار  ینیب شیپ

ــتریان       ــویق مش ــه تش ــر ب ــیاء منج ــت اش ــل از اینترن ــاي حاص ــه  داده ه ــاذ  نتیج ــت اتخ  جه
گـراول و  (را به فـروش مـی رسـانند    محصوالتشان  خرید شده و  بانک ها يها يریگ میتصم
  ).5،2017نهمکارا

                                                                                                                   
1. Varley 
2. Madakam, Ramaswamy & Tripathi 
3 . Atzori ,Lera &Morabito 
4 - Chou & Chang 
5  . Grewal 
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ي اینترنت اشیاء موجب شـده تـا رابطـه بـین متغیرهـایی همچـون       ها دادهظهور  نیبنابرا
ي مختلف محصـوالت و تبلیغـات، پاسـخ بـه خـدمات و      ها مجموعهقیمت، موقعیت مکانی، 

اقـدام   هـا  بانـک قرار گیرد. در همین راسـتا،   توجه موردفروش و سودآوري  شیافزا برغیره 
. کننـد  یم گري توصیهها ستمیسمشارکت بیشتر، وفاداري و  نظرسنجی، يها برنامه به طراحی

  شود.یی از طریق اینترنت اشیاء ایجاد میها دانش، واقع در
 دانـش  سـازي بـه  و جـایگزینی  یـا  جدیـد  دانـش  ایجـاد  فرآینـد  توان یم را دانش خلق
 در فرآینـد  ایـن . دانسـت  سازمانی هاي همکاري و اجتماعی روابط طریق از موجود سازمانی
 دانـش صـریح   یـا  و ضـمنی  دانـش  آفـرینش  به منجر و افتاده اتفاق سازمانی و فردي سطوح
 .شود می جدید

 سـازمان،  در دانـش  خلـق  فرآینـد  )2004(1تـاکوچی و نانوکـا   یجزئ سه مدل اساس بر
 یدرونـ  پـذیري،  جامعه فرآیندهاي طریق از آن طی که است مختلفی اجزاء و مراحل داراي
  .شود می خلق ضمنی یا و صریح دانشصورت   به جدید دانش تلفیق و سازي برونی ي،ساز

ي مغناطیسـی، همـراه   هـا  کـارت بانک مهر اقتصاد از ابزارهاي مختلفی همچون وایرلس، 
تـا   اما کند یم، ایمیل بانک، سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان و غیره استفاده تیسا وببانک، 

و چقـدر باعـث افـزایش     شود یمي ناشی از اینترنت اشیاء منجر به خلق دانش ها دادهچه میزان 
درآمد، کاهش هزینه، افزایش ارتباطات، بهبـود تجربـه مشـتري، کـاهش ریسـک، تخصـیص       

ي بـازار، شـفافیت   بنـد  بخـش ي، ریـ گ میتصـم منابع هوشـمند یـا عملیـات کارآمـد، کمـک بـه       
، پـژوهش حاضـر بـه دنبـال     جـه یدرنت .شـود  یمـ اطالعات و ارائه خدمات و محصوالت جدیـد  
بـراي رسـیدن بـه     لیـ تحل و  هیـ تجزاینترنـت اشـیاء و    برجسته کردن مسائل مربوط به استفاده از

اینترنـت اشـیاء بـراي     ي ازبردار بهرهاصلی پژوهش چگونگی  مسئلهمزیت رقابتی است. سپس، 
  رابطه اثر داشته باشد؟بر این  تواند یمبهبود عملکرد است. همچنین، تا چه میزان خلق دانش 

پژوهشی هاي  زیر نشان دهنده  این است تا کنون ارتباط بین اینترنت اشیاء و عملکرد 
  هاي ایران  مورد بررسی قرار نگرفته است. با در نظرگرفتن خلق دانش در بانک

                                                                                                                   
1 Takeuchi & Nonaka 
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 کیلجســت يور در بهبــود بهــره ایاشــ نترنـت یا ی نقــش) بررســ1389( ینیپهلـوان حســ  
 بـه عنـوان یکـی از    ایاشـ  نترنـت یاه است.  نتایج نشـان مـی دهـد  کـاربرد     پرداخت کیالکترون
 يعملکردهـا  يسـاز  کپارچـه یو  یحفـظ سـودده  ، نهیکاهش هزمنجر به مهم  يها ياستراتژ
انجـام شـده     هـا  تیـ فعالدر  ارتباطـات   می گردد. بنـابراین بـا اینترنـت اشـیاء     کینظام لجست

  .برد یباال مشرکت  ییکارا افته و سرانجام کاهش ی ها نهیزافزایش و  همزمان ه
و خلـق   یرابطـه عملکـرد سـازمان    یبـه بررسـ   ی) در پژوهش1391و همکاران ( ويایح

ــق دانــش يهــا افتــهیدانــش موردمطالعــه پرداختنــد.  عملکــرد  شیافــزا ،آنــان نشــان داد خل
 دیـ و محصول جد جادیرا ا يدیانش جدد توانند یو م کند یم تیگ را تقوربز يها شرکت

  خود را توسعه دهند.
بررسـی نقـش اینترنـت اشـیا در مـدیریت      ) در پژوهشی بـه  2012( 1گ و همکارانژان
و انتقـال اطالعـات بهنگـام     همنجـر بـ   ایاش نترنتیآنان نشان داد ا يها افتهپرداختند. ی ها بانک

   یشود.موجب بهبود عملکرد م
ترنـت اشـیا در توانمنـدي    بررسی نقـش این  در پژوهشی به )2012( 2و همکاران الغزالی

ي آنـان  هـا  افتـه پرداختند. ی مدیریت دانش و مشارکت در چرخه تدارکات صنعت ساختمان
و انتقـال دانـش و ارتقـاي     يگـذار  بـه بهبـود مـدیریت، بـه اشـتراك      ایاشـ  نترنـت یانشان داد 

اسناد، مدیریت سـریع مشـکالت، مـدیریت ریسـک و      کپارچهیهمکاري از طریق مدیریت 
  .شود یکارآمد در این صنعت منجر م يها يریگ میتصم
 يفنـاور  کیاسـتراتژ  يراهکارهـا  یبـه بررسـ   ی) در پژوهشـ 1392( ینیو حس يصریق
پرداختنـد.   کیتجارت الکترون يساز یجهان يها به چالش ییجهت پاسخگو ایاز اش ینترنتیا
ارائـه اطالعـات    قیـ جـامع اطالعـات (از طر   تیریبا مـد  ایاش نترنتیآنان نشان داد ا يها افتهی

 ینـ یب شیو پـ  لیـ تحل زیـ ها و ن سفارش یابیو رد يریگی)، پانیشتربه م دیکامل مواد خام تا تول
  .دکنیها کمک م چالش نیا کیاستراتژ تیریبه مد یرقابت يبازارها

                                                                                                                   
1 . Zhang  
2 . Al-Ghazali et al 
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 نترنـت یا یبـه بررسـ   ی) در پژوهشـ 2013( 1مـاریموتو  اسـالن،  راجوکامـار،  جیاوردانا،
آنان  يها افتهیپرداختند.  ندهیو دستور کار آ يانداز، عناصر و اشکال معمار چشم ک،یاءیاش

توجـه قـرار    مختلـف مـورد   يهـا  در حوزه يدیعامل کل کیعنوان   به ایاش نترنتینشان داد ا
  .شود یها م و برنامه تکه باعث تحول در منابع محاسبا ردیگ یم

 کیاسـتراتژ  نـوآوري  ،ایاشـ  نترنـت یا یبـه بررسـ   ی) در پژوهشـ 2014( 2ورمزن وفریز
  شـناخته  کیاسـتراتژ  نـوآوري  کیـ عنـوان   به ایاش نترنتیآنان نشان داد ا يها افتهیپرداختند. 
  شده است.

 يهــا ســتمیس در اشــیا اینترنــت نقــش بررســی بــه پژوهشــی در) 1394( گــذارخــدمت
 يآور جمـع  بخـش  دو در تواند یم اشیا اینترنت داد نشان وي یافته. پرداخت دانش مدیریت
 کارکنـان  عملکـرد  بهبـود  بـه  خـاص، حـوزه   شش بر مشتمل خروج و ورود مدیریت و داده
  کند. کمک
: اثــر بــر يدر نــوآور يهمکــار یبــه بررســ ی) در پژوهشــ2015( 3و همکــاران دلیــف
 يدانش مشـتر  تیریآنان نشان داد مد يها افتهیو عملکرد پرداختند.  يدانش مشتر تیریمد
  بازار به همراه دارد. جیو نتا یمهم یتیریو مد یعلم يامدهایپ

 ری: تـأث يدر نـوآور  ياستفاده از دانش مشتر یبه بررس ی) در پژوهش2016( 4و وو یس
آنـان نشـان داد دانـش     يهـا  افتـه یپرداختنـد.   دیـ بر عملکـرد محصـول جد   يمشارکت مشتر

  .شود یباعث بهبود و توسعه محصول م يمشتر
 نترنـت یا يآور از فن يبردار بهره یبه بررس یژوهش) در پ2016( 5لئوناردو و همکاران

احساسـات   صیو تشـخ  مـار یب ییشناسـا  قیـ از طر عملکرد سازمان پزشکی بهبود يبرا اءیاش
موقـع از طـرف     بـه  ریارسـال تصـاو   قیـ از طر ایاش نترنتیآنان نشان داد ا يها افتهیپرداختند. 

  اند. خود در منزل شده مارانیب يبهداشت برا يها عملکرد خانه دباعث بهبو مارانیب
                                                                                                                   
1 . Jayavardhana, RajkumarSlaven, Marimuthu 
2. Vermesan & Friess 
3  . Fidel et al 
4  .Cui & Wu 
5  . Leonardo et al 
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  یخیمشا یمجتب/نور یجالل رضائ

از  ینیعنـوان منبـع نمـاد    بـه  ایاشـ  نترنـت یا یبـه بررسـ   ی) در پژوهشـ 2015(1النا  اویناتال
منبـع قـدرت در حـال     کیـ عنـوان    به ایاش نترنتیآنان نشان داد ا يها افتهی پرداختند، قدرت

  اثرگذار خواهد بود. يو اقتصاد یاسیظهور است که بر مناسبات س
مدل با توجه به پیشینه پژوهش، پرسش هاي دوازده گانه اینترنـت اشـیا از    براي تدوین

استفاده شده است. همچنین ارتباط بین مدیریت دانش ) 2010( تویمراب ،لرا آتزوري، دگاهید
لئوناردو و همکـاران (   )،1394خدمت گذار ( و عملکرد مورد تاکید پژوهشگرانی همچون 

قـرار گرفتـه اسـت. از سـوي دیگـر قیصـري و حسـینی        ) 2012الغزالی و همکاران ( )،2016
) 2014، ورمسـزن و فریـز (  )2016لئونـاردو و همکـاران (   )،1389)، پهلوان حسـینی ( 1392(

کـه   اسـت  یحـال گذار است. ایـن در  ریتأثکه اینترنت اشیا بر عملکرد سازمانی  اند دادهنشان 
ار نگرفته است. در نتیجه مـدل  ی قربررس موردارتباط بین این سه مفهوم  به صورت همزمان 

  به تصویر کشیده شده است. 1پژوهش توسط شکل 

  
  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

  ی پژوهش، با توجه به مدل پژوهشی ارائه شده است:و فرعي اصلی ها هیفرض
ي بین رابطه اینترنت اشیا بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن خلـق دانـش   دار یمعنرابطه  .1

  .مهر اقتصاد استان تهران وجود دارد در بانک
  بین اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمان بانک مهر اقتصاد استان تهران رابطه وجود دارد. .2
تهـران رابطـه   بین اینترنت اشیا در ایجاد داده و خلق دانـش در بانـک مهـر اقتصـاد اسـتان       .3

  دارد. وجود
                                                                                                                   
1 . Nataliia & Elena 

 عملکرد اینترنت اشیا

 خلق دانش
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 وجـود بر عملکرد سازمان در بانک مهر اقتصاد استان تهـران رابطـه    شده جادیابین دانش  .4
  دارد.

 پژوهش یشناس روش
پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف کـاربردي اسـت و ازنظـر نـوع، توصـیفی ـ همبسـتگی        

اسـت.   اجراشـده  اسـتان تهـران  کمـی در   يهـا  که در زمان مقطعی بـا داده  شود یمحسوب م
نظـر خبرگـان    دست آمد. براي تعیین روایی پرسشـنامه از  آن از طریق پرسشنامه به يها داده

جامعـه آمـاري    .دسـت آمـد   کمک آلفاي کرون باخ به بهره برده شد و پایایی پرسشنامه، به
نفـر شـکل داده    1050به تعـداد  کارکنان بانک مهر اقتصاد استان تهران این پژوهش را تمام 

نفـر بـراي نمونـه بـه روش      281، فرمـول کـوکران  جه به جامعه آماري، بر اسـاس  است. با تو
پرسشـنامه و از طریـق اخـذ نظـر کارکنـان       لهیوسـ  هـا بـه   تصادفی سـاده انتخـاب شـدند. داده   

منظور ارزیابی قابلیت اعتماد پرسشنامه، آزمون آلفـاي کـرون بـاخ      است. به شده يآور جمع
، اسـت  داد پرسشـنامه از پایـایی مناسـبی برخـوردار      اجرا شـد کـه نتـایج ایـن آزمـون نشـان      

دست آمد. روایـی محتـوایی و ظـاهري پرسشـنامه      به 91/0پایایی کل پرسشنامه  که يطور به
مـدل تحلیـل عـاملی     يریـ گ کمک انـدازه  با نظر خبرگان به تأیید رسید و روایی سازه نیز به

دنبال این مطلـب اسـت کـه آیـا      تأییدي مشخص شد. در تحلیل عاملی تأییدي، پژوهشگر به
، پایـایی پـژوهش   1جدول پژوهش، قابلیت سنجش متغیرهاي مدنظر رادارند؟ در  يها سؤال

 است. شده  دادهابعاد نشان  حاضر به تفکیک
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 . ضرایب پایایی و روایی پرسشنامه 1جدول 

بار   ها مؤلفه  ابعاد 
  یعامل

ي آلفا
 کرونباخ

اینترنت اشیا ء
  

  0.61  متصل به اینترنت Wirelessیا  ADSL قیطربرقراري ارتباطات بین شعب از 

  
  
  
  
  

0.716  
  

  0.65   بارکد یله وس به مشتریان کارت یا حساب يها دفترچهتجهیز  
  0.65  از طریق بارکد خوان براي دریافت قبوض خودپرداز ي ها دستگاهتجهیز 

  0.58  توسط مشتریانمبتنی بر اینترنت  موبایلی  پول کیف
  0.58  شاپرك - CORE BANK – موبایل يها درگاه طریق از بانکی يها تراکنش

  0.64  بانک اینترنت آنالین  هنگام استفاده از  یرسان اطالع
  0.51  بانک یتسا وبارتباطات مبتنی بر 

شتابی و انتقال وجه شتابی مبتنی بر اپلیکیشن موبایلی،  اقساط پرداخت
  مشتریان توسط یت و وب کیوسک سا وب

0.57  

 يها ...) دستگاهو حرکت – فشار -دما( محیطی شرایط به مربوط يهشدارها
 داده اطالع مرکزي حوزه به )online( بهنگامصورت  به شعبه در موجود

 شود یم
0.56  

ها  ساختمان و شعب ییروشنا و سرمایش و گرمایش هوشمند سازي سیستم 
 باهدف کنترل بیشتر به

0.60  

  0.56  توسط مشتریان   GPSپیدا کردن موقعیت مکانی شعب وسیله 
  0.53   اجتماعی يها شبکه فعالیت در

عملکرد
 از 

دیدگاه
 

مالی
  

  0.59 دیگر کلیدي رقباي با مقایسه در گذاري یهسرما بازگشت افزایش متوسط 
  

0.747  
  0.62 دیگر کلیدي رقباي با مقایسه در يور بهره نرخ افزایش متوسط

...)  و جاري هاي ینههز در ییجو ) مثالً: صرفه یرضروريغ هاي ینههز کاهش
 دیگر کلیدي رقباي با مقایسه  در ضایعات نرخ کاهش و

0.59  

فرایند از دیدگاه 
فرایند داخلی

  0.86 دیگر رقبا با مقایسه در خدمات کیفی و کمی ارتقاي  
  

  0.68 دیگر رقبا با مقایسه در توسعه و افزایش تحقیق  0.806
  0.78 دیگر رقبا با مقایسه در اجتماعی مسئولیت افزایش 

عملکرد
 از 
دیدگاه
 

مشتري
  0.76 با دیگر رقبا مقایسه در مشتري رضایت افزایش  

  
  0.82 دیگر رقبا با مقایسه در مشتري افزایش وفاداري  0.856

  0.81 دیگر رقبا با مقایسه در مشتري شکایات به رسیدگی
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بار   ها مؤلفه  ابعاد 
  یعامل

ي آلفا
 کرونباخ

  0.59 دیگر رقبا با مقایسه در مشتري تقاضاهاي به پاسخگویی

عملکرد از 
دیدگاه رشد و 
یادگیري

  0.62 ها و دانش کارکنان توجه به افزایش مهارت  
  

  0.59 توجه به افزایش رضایت کارکنان  0.746
  0.63 به نیاز به پیشرفت در سازمانتوجه 

اجتماعی
 

سازي
  0.56 اینترنتی سایت و داخلی شبکه طریق از اطالعات، يآور جمع  

  
  0.87 ها آنیشی با اند همرصد رقبا و برگزاري جلسه   0.708

  0.77 به کارکنان ایی حرفه و تخصصی کارهاي انجام جهت فراهم نمودن فرصت

بیرونی
 

سازي
  0.46 ها نشست و جلسات در مفاهیم براي توضیح ها  مثال از استفاده با  

  
  0.84 ها یدها تبادل گفتگوها و جلسات برگزاري  0.708

  0.87 اند یدهنرس انجام بهتاکنون  که هایی یدها و  نظرات اهمیت به 

ترکیب
  

  0.55 يا پروژه براي وو مستندات  اسناد ید برتأک
  

0.865  
 و مدیریت محاسبات اساس بر بانکی خدمات وها  پروژه جهت یزير برنامه

 فنی اطالعات
0.56  

  0.85 بانکی حوزه در جدید مفاهیم .براي گسترش گفتگو و بحث

درونی
 

سازي
  

 با ارتباط طریق از ها ینشب این درك و مدیریت يها ارزش و ها ینشب تسهیم
 دیگران

0.60  
  

0.706  
 وها)  آن از الگوبرداري و موفق يها سازمان شناسایی( يکاو بهینه ید برتأک

 ها آن تست
0.88  

  0.89 تفکرات و تجربیات گذاشتن اشتراكو به  جستجو

  هایافته
 و  هیـ ، از آمـار توصـیفی (بـراي تجز   ها هیها و آزمون فرض داده لیوتحل  هیمنظور تجز به
 جمعیـت  يهـا  یژگـ یو گرید  انیب  عمومی یا به يها از سؤال شده يآور جمع يها داده لیتحل

اس. پـی.   يافزارهـا  ساختاري) در نـرم  يها معادله يساز شناختی) و استنباطی (در سطح مدل
. بخش اول به شود یبه نتایج تحلیل پرداخته م ،است. در ادامه شده  استفادهاس. اس و لیزرل 
  شود یمشاهده م همانطور کهنمونه آماري اختصاص دارد  يها یژگیاطالعاتی درباره و
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آمـده    2آمده در پرسشنامه جدول دست دهندگان با توجه به اطالعات به وضعیت پاسخ
سـال،   35تـا  31مربوط به مردان، سن   درصد  مشارکت نیشتریدهد  بیها نشان مافتهیاست.  
در  ،نیاسـت. همچنـ   يلـدار یتحو یسال و رده شـغل 15تا  11سابقه کار  سانس،یل التیتحص

 يهـا  بـراي تحلیـل آمـاري داده     يو مدل معـادالت سـاختار   ونیاز تحلیل رگرس این مطالعه
  شده است. پژوهش استفاده يها هیو اعتبارسنجی فرض یابیحاصل از پرسشنامه و ارز

  پژوهش نمونه شناختی جمعیت يها یژگیو: 2 ولجد
  درصد فراوانی  سطوح  متغیر جمعیت شناختی

  جنسیت
  8/95  مرد
 2/4 زن

  گروه سنی

 5/8  سال 30-26

 3/37  سال 35-31

 9/35  سال 40-36

 3/18  سال 40باالتر از 

  تحصیالت

 1/2  پلمید فوق

 7/56  لیسانس

 8/39  سانسیل فوق

 4/1  دکتري

  سابقه کار

 2/3 سال 5-1

 9/35 سال 10-6

 4/39  سال 15-11

 0/18 سال 20-16

 5/2 سال 25-21

 1/1 سال به باال 25

  شغلیرده 

 6/10 تحویلدار

 2/3 حسابدار

 9/3 اعتبارات

 4/7 رئیس شعبه

 75  سایر
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و آزمــون بــرآورد  بــه  کــه   از آمــار اســت آن قســمت آمــار اســتنباطی  ،در بخــش دوم
از نمونـه   کـه    ییها استنباط پردازد. می نمونه  روي  از جامعه   پارامترهايدر خصوص  ها هیفرض

  احتمـال   نظریه  هستند و لذا باید مبانی  ها احتمالی استنباط باشد و این  قطعی  تواند ینم شود یم 
 يهـا  یژگـ یو هدف نهـایی آمـار اسـتنباطی بـرآورد    در واقع،  . کار گیریمه ها ب آن  را در بیان
ي هـا  لیتحلي پژوهش و استنباط آماري از ها دادهتحلیل  منظور بهاین بخش  در .جامعه است

آمـده از جامعـه    دسـت   بـه  يهـا  بعد از توصیف متغیرهـا و پاسـخ   شده است. مختلفی استفاده
اسـتفاده در   شـده و آزمـون آمـاري مـورد      مطرح يها هیآماري در این بخش به بررسی فرض

  شده است.    پژوهش پرداخته
هاي پژوهش وجود دارد به شکلی دهد ارتباط معناداري بین  فرضیهنشان می 3جدول 

) و خلق 661/0)، خلق دانش با اینترنت اشیاء(634/0که ارتباط بین اینترنت اشیاء با عملکرد(
)  مثبت و معنادار بوده است کـه بـا افـزایش اینترنـت اشـیاء شـاهد       737/0دانش با عملکرد (

 بهبود خلق دانش و عملکرد هستیم.   

  ي پژوهشرهایمتغ ونیرگرس :3جدول 

  
  مدل  

ضرایب استاندارد 
  نشده

استاندارد 
نمره   شده

T 
R2 

معنی 
  داري

B 
خطاي 
  بتا  استاندارد

  عملکرد
 .000  938/8  122/0 0193/1  (ثابت) 1

 .000 634/0 098/22 796/0 32/0  696/0  اینترنت اشیاء

خلق 
  دانش

 .000  12.042  1.09 1.313  (ثابت) 1

اینترنت اشیا 
 ء

658/0 028. 813. 442/23 661/0 000. 

خلق 
  دانش

 .000  619/1  /.128 207/0  (ثابت) 1

 .000 737/0 089/28 /.858 033/0 /.927 عملکرد
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 وحاصــل از پرسشــنامه  هــاي دادهر ایــن مطالعــه از تحلیــل مســیر بــراي تحلیــل آمــاري د
اسـت. روش تحلیـل مسـیر بـراي      شـده   اسـتفاده پـژوهش   هـاي  فرضـیه و اعتبارسـنجی   ارزیابی
نمودار علّـی اسـت و    صورت بهو مستلزم تنظیم مدلی  رودمی علّی به کار هاي مدل هاي آزمون
از سـوي دیگـر، تحلیـل مسـیر شـکلی از تحلیـل رگرسـیون         .دهـد  مـی واقع علیت را نشـان   در

نمـودار   پیچیـده، از  هـاي  فرضـیه کردن مسئله با آزمون  کاربردي است که در آن براي هدایت
چنـدین آزمـون آمـاري اسـت کـه بـا عنـوان مـدل          . تحلیل مسیر یکی ازشود میمسیر استفاده 

آزمون روابط علّی بین دو یا چند متغیـر را   . این روش امکاناند شده شناخته معادالت ساختاري 
وابسته، گسسته یا پیوسته، پنهـان یـا آشـکارا     مستقل، صورت بهکه ممکن است  آورد میفراهم 
هـاي سـنجش نیکـویی بـرازش مـدل       همچنـین، از شـاخص  یک معادلۀ خطی به کار روند.  در

، 2، درجـه آزادي )دهـد  مـی را نشـان   هـا  دادهمـدل و   نیشـاخص اخـتالف بـ   (1همچون کاي دو
، شـاخص نیکـویی بـرازش    4، شاخص نیکویی بـرازش 3لمد يخطاها ورمجذ میانگین شاخص
  شده است. ارائه 7برازش هنجار نشدهو شاخص 6، شاخص برازش هنجارشده 5شده اصالح

  پژوهش مدل برازش بودن مناسب يها شاخص: 4جدول 
RMSEA P-VALUE df CHI-SQUARE عامل 

 اینترنت اشیا ء 251.19 154 0.08213 038/0

 عملکرد 153.64 81 0.05367 029/0

 خلق دانش 143.20  78 06571/0 031/0

  
حـاکی از آن اسـت  سـواالت مربـوط بـه اینترنـت اشـیاء بـا توجـه بـه عـدد             4جدول 

 05/0)  کـه بـیش از   06571/0) و خلـق دانـش (  05367/0)، عملکـرد ( 08213/0معناداري (
  است براي سنجش متغیرهاي پژوهش مناسب بوده است.   

                                                                                                                   
1 . Chi-squere 
2 . Degree of Freedom 
3 . RMSEA (Root Mean Squere Error of Aproximation) 
4 . GFI (Goodness of Fit Index) 
5 . AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 
6 . NFI (Normed Fit Index) 
7 . NNFI (Non-Normed Fit Index) 
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  معناداري ضریب حالت در ساختاري : مدل2شکل 

 فرضـیات  آزمـون  بـراي  یافتـه  برازش ساختاري مدل بودن مناسب دهنده نشان 2شکل 
. اسـت  پـایینی  و مناسـب  ، مقـدار  χ 2 مقـدار  بنـابراین  اسـت، ) df/ 2 χ(≥3 چراکـه  هسـتند، 
 سـاختاري  مـدل  بـرازش  بـودن  مناسـب  دهنـده  نشـان  نیز RMSEA= 054/0 میزان همچنین،
 در حالــت) و 7.98ي (معنــاداردیگــر، اینترنــت اشــیاء در حالــت ضــریب  عبــارت بــه. اســت

اینترنـت اشـیاء بـر خلـق دانـش در       بر عملکرد اثر گذاشته است. همچنین، )0.69استاندارد (
 اثر خلـق  تینها در ) اثر دارد. و0.73استاندارد ( حالت و در) 9.29(ي معنادارحالت ضریب 
رتبـاط  ا دهنـده  نشـان ) 0.64استاندارد () و حالت 7.65( يمعناداربا ضریب  دانش بر عملکرد

مثبت بین عملکرد و خلق دانش است. بنـابراین، خلـق دانـش بـه عنـوان متغیـر میـانجی بـین         
درجـه    532.20مـدل   اینترنت اشیاء و عملکرد تاثیرگذار است. در نهایت آزمون مربع کاي

اسـت. همچنـین، شـاخص     نشان دهنده بـرازش خـوب مـدل مفهـومی پـژوهش      721آزادي 
شـاخص نیکـویی هنجـار     )0.93شده برازش ( یی اصالح) شاخص نیکو0.94نکویی برازش (

  بر  مناسب بودن مدل تاکید دارند. )0.93شده (

  گیري بحث و نتیجه
افـزایش   منظـور   بـه ي زیـادي  ها فرصت اءیاشگسترش اینترنت  لیبه دل ها بانکامروزه 
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ي مثبتی به عملکـرد داد.  ریگ جهت توان یمکه با مدیریت دانش  دنآور یم به دستعملکرد 
این پژوهش سعی کرد به تبیین ارتباط بین اینترنت اشـیا و عملکـرد بـا در نظـر گـرفتن خلـق       

خـدمات بـانکی بـر روي     ارائـه که اینترنت اشـیا منجـر بـه     دهد یمدانش بپردازد. نتایج نشان 
 مشـتریان  حضـوري  موبایل براي مشتریان شده و سبب راحتی و رضایت مشـتریان و کـاهش  

شـده اسـت. همچنـین، ایـن مهـم باعـث شـده         ي جـاري بانـک  هـا  نهیهزو کاهش  در شعب
ي فنـی خـاص،   هـا  کـالس ي ویـژه ( هـا  دورهی بـا حضـور کارکنـانی کـه     شـ یاند همجلسات 
شـکل آنالیـن     بهي طراحی محصوالت متفاوت زیر برنامهجهت اند  کرده ) شرکتسمینارها

  و موبایلی تشکیل شود.
عملکرد در بانک مهـر اقتصـاد اسـتان    و  ن داد بین اینترنت اشیاءنشا آمده دست بهنتایج 
گفـت   تـوان  یو مـ  اسـت  796/0ضـریب همبسـتگی آن برابـر بـا      رابطه وجود دارد و، تهران

  .شود یماستفاده از اینترنت اشیاء باعث افزایش عملکرد سازمان 
 شیپـ  اهـ  بانـک ي زیـادي را بـراي   هـا  فرصـت دلیل این امر این اسـت اینترنـت اشـیا ء    

کـه مـدیریت    شـود  یمـ د. به منظور افزایش عملکرد ناشی از اینترنـت اشـیاء پیشـنهاد    آور یم
ی و مـالی  ابیـ بازاري هـا  تیـ فعالدر  هـا  برنامـه ي هدفمندسـاز  لیبه دلریسک و مدیریت منابع 

ي فراوانی نماید. همچنین ها نهیهزبانک متحمل  تواند یمقرار گیرد، زیرا بدون برنامه  مدنظر
قبـل از اسـتفاده از اینترنـت اشـیاء، مسـائل مربـوط بـه  خـدمات بهتـر بـراي            شود یمپیشنهاد 

  قرار گیرد.  مدنظرمشتریان 
ي بین اینترنت اشیاء در ایجاد داده و خلق دانش در بانـک مهـر اقتصـاد    دار یمعنرابطه 

گفـت   توان یمو  است 813/0 با ابربر آن همبستگی استان تهران رابطه وجود دارد و ضریب
  اي هـا  بـر   بانـک . داده هاي اینترنـت اشـیاء در   شود یماینترنت اشیاء باعث ایجاد خلق دانش 

مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد کـه         غـات یتبل و  محصـوالت  ،يرفتار مشتر تجزیه و تحلیل 
ایج ورمزن وفریز موجب شکل گیري رفتارهاي نوآورانه می گردد. که این نتایج همسو با نت

اینترنـت اشـیا    از راهبـرد کـالن داده   شـود  یمـ ) است. پیشـنهاد  1394و خدمتگذار ( )2014(
شـکل    (به یزمان گري امتیازي، سیستم توصیهها شبکه ي مشتریان راه اندازيبند خوشهجهت 
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) جهــت بهبــود عملکــرد  GPSو مکــانی (موقعیــت جغرافیــاي و  )ماهانــه، روزانــه، هفتگــی
ی لیوسـا قرار بگیرد و همچنـین، بـا ظهـور     استفاده موردو ورودي مدیریت دانش  ها سازمان

ي هـا  پـژوهش  ) در(مانند ساعت هوشمند ها یدنیپوشافزوده نمایش مجازي  تیواقعهمچون 
  نیز استفاده شود. ها نیاي دادهاآینده از 

ان تهـران رابطـه   ي بین خلق دانش  و عملکرد در بانک مهر اقتصاد اسـت دار یمعنرابطه 
گفت بـا افـزایش خلـق     توان یمو  است 858/0 با برابر آن همبستگی ضریب وجود دارد که

. تحصـیالت بـاالي کارکنـان ضـریب  بـاالي      شـود  یم باعث افزایش عملکرد سازمان دانش
ي موضوعات مختلف توسط کارکنان شـده   گذار اشتراكنفوذ اینترنت باعث دسترسی و به 

  .شود یمانش منجر به بهبود عملکرد کارکنان که در نهایت خلق د
 نتایج این پژوهش نشان مـی دهـد   )، 2017( 2ال تمیمی و 1همراستا با پژوهش سکسنا 

تـوان اسـتفاده کـرد.    می مشتریان براي کارآمد و بهتر خدمات تسهیل براي ء اشیا از اینترنت
هـاي همچـون  امنیــت و   اینترنــت اشـیاء بـا  چـالش    از يبـردار  بهـره  ایـن در حـالی اسـت در   

هاي آینده این مهـم نیـز مـد    شود در پژوهشهنجارهاي نظارتی روبرو هستیم که پیشنهاد می
  نظر قرار گیرد. 

یـک درگـاه    عنـوان  بـه  NFCاسـتقرار   اقدامات الزم جهت شود یم شنهادیپهمچنین،  
ایـن   شود یم شنهادیپآید. نیز، با توجه به گسترش شبکه اجتماعی  به عملپرداخت در بانک 

  مفهوم اساسی نیز در پژوهش هاي آینده مورد توجه قرار گیرد. 
   

                                                                                                                   
1  . Saxena 
2 .  Al-Tamimi 
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