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چکیده 
در دنیای امروز تعیین میزان موفقیت يا شكست خدمات فناوری پايه ،مبتني بر نرخ پذيرش فناوری از
سوی كاربران و جامعه استفادهكننده است .هدف اين مقاله توسعه يك مدل پويايي سیستم برای بهبود و
تسريع روند پذيرش فناوری ارتباط حوزه نزديك در پايانههای فروش بانكي و بررسي عوامل مؤثر بـر آن
با استفاده از نرمافزار  Vensimاست كه در آن بیش از  35متغیر مؤثر و مرتبط با  4متغیر حالت از طريـ
مطالعه مباني نظری موضوع استخراج و  4حلقه علّي حلقوی شناسايي و تعريف شده است؛ سـس مـدل
به صورت نمودارهای علت و معلولي و مدل جريان انباشت ارائه ميشود و سیاسـتهـای مختلفـي ماننـد
كاهش تبلیغات دهانبهدهان ،كاهش زمان يادگیری و افزايش جذابیت استفاده ،بررسـي شـده اسـت .بـا
توجه به نتايج و تحلیل حساسیت انجامشده مشخص شد كه جذابیت استفاده ،تبلیغـات دهـانبـهدهـان و
حداقل زمان موردنیاز برای يادگیری فناوری به همراه تجربـه و مهـارت اسـتفاده ،فراوانـي پذيرنـدگان و
نیازمندی به تمرين و آموزش اهمیت بسزايي در تعیین میزان پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديـك در
پايانههای فروش بانكها دارد.
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.1مقدمه

يكي از اساسيترين كاربردهای فناوری اطالعات در بخش خدمات است .صنايع خدماتي
نظیر بانكداری ،بیمه ،بازاريابي ،تجارت ،آموزش و گردشگری از فناوری اطالعات بهره زيادی
بردهاند [ .]23بر اين اساس مديراني كه همواره درگیر تصمیمگیری برای صرف هزينه يا
سرمايهگذاری برای بهكارگیری فناوری هايي از اين نوع در سازمان خود هستند ،ضمن سنجش
میزان پذيرش فناوری و شناسايي تأثیر آن ،بايد دريابند كه كاربرد فناوری و نظامهای اطالعاتي
موردنظر در سازمان به چه میزان مفید و اثربخش است [.]18
تعیین میزان موفقیت يا شكست خدمات فناوری پايه مبتني بر نرخ پذيرش فناوری از سوی
كاربران و جامعه استفادهكننده است؛ به همین دلیل روند كنترل و استفاده ،بیشتر از جانب كاربر
فناوری صورت ميپذيرد .روند كنترل از جانب استفادهكننده فناوری جديد به اين معنا است كه
نظريهپردازان ارتباطي بايد به طرف نظريههايي بروند كه تعامليبودن رسانههای جديد را تصدي
كند [ .]20يك پیامد اين تغییرات وجود نظريههايي است كه تأكید كمتری بر اثرهای فناوری و
تأكید بیشتری بر شیوه استفاده افراد مخاطب از فناوری داشته باشند [ .]21امروزه فراهمكردن
سروي های مالي گوناگون از طري كانالهای مختلف الكترونیكي ،موردتوجه بانكها و
مؤسسههای مالي قرارگرفته است؛ بهطوریكه ايجاد سروي های پرداخت الكترونیكي يكي از
اولويتهای امروزی بانكها است و راهحلهای بسیاری برای ارائه اين سروي ها پیشنهاد شده
است؛ از سوی ديگر ،بايد توجه كرد كه بهدلیل تنوع روشهای پرداخت ،نميتوان انتظار داشت
كه تنها يك سروي پرداخت الكترونیكي كلیه نیازها در اين بخش را مرتفع سازد [.]2
در دنیای امروز با گسترش فناوری ،ايجاد اطالعات با سرعت فزايندهای رو به رشد است.
هدف اين مقاله توسعه يك مدل پويايي سیستم برای شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری
ارتباط حوزه نزديك 1پايانههای فروش بانكها و بررسي و پیشبیني تعداد پذيرندگان فناوری
است تا ضمن مشخصكردن طبیعت رفتار سیستم ،تأثیر سیاستهای مختلف مؤثر بر پذيرش
اين فناوری موردآزمايش قرار گیرد .امید است با انجام اين مقاله بتوان ضمن شناسايي عوامل
مؤثر بر پذيرش فناوری ارتباط حوزه نزديك ،تعیین شاخصهای مؤثر بر شناسايي آن و ارائه مدل
پوياييهای سیستم مرتبط با پذيرش فناوری يادشده در پايانههای فروش بانكها ،تأثیر
تحصیالت و خود يادگیری كاربران و همچنین جذابیت استفاده و تأثیرپذيری از تبلیغات
دهانبهدهان در میزان پذيرش فناوری بررسي شود.
مسئله اصلي اين پژوهش بررسي امكان تحق هدف  50میلیون نفری پذيرندگان فناوری
ارتباط حوزه نزديك پايانههای بانكي در طول مدت  15سال با وضعیت و منابع كنوني است .در
1. Near Field Communication
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اين راستا مطالعه حاضر به دنبال آن است كه عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری ارتباط حوزه نزديك
را مورد شناسايي و بررسي قرار داده و با مدلسازی سیستمي آنها گامي در جهت پیشبیني
تعداد افراد پذيرنده فناوری ارتباط حوزه نزديك پايانههای فروش بانكي بردارد [ .]7در پژوهش
كنوني سعي شده است ضمن در نظر گرفتن تمامي عوامل اساسي شناساييشده از مباني نظری و
پیشینه پژوهشهای صورتگرفته در حوزه پذيرش فناوری با درنظرگرفتن چهار گروه پذيرندگان
بالقوه ،نیمهپذيرندگان ،پذيرندگان و پذيرندگان ساب فناوری ،با توجه به پويابودن فرآيند پذيرش
فناوری در طول زمان با رويكرد پوياييهای سیستم ضعف ساير مدلهای بررسيكننده پذيرش
فناوری را جبران كند و درصدد تحلیل و بررسي مدل بهمنظور مديريت پیشدستانه تغییرات
موردنیاز احتمالي برای تسريع روند پذيرش يا میزان پاسخگويي به نیازهای فعلي اين فرضیهها
برآيد.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

فناوری ارتباطحوزهنزديک.فناوری ارتباط حوزه نزديك بر اساس فناوری شناسايي فركان
راديويي ( 1)RFIDكه بهمنظور توسعه سامانههای شناسايي خودكار استفاده ميشود ،بنا نهاده
شده است [ .]6ارتباط حوزه نزديك يك پروتكل ارتباطي با برد كوتاه بین دو وسیله است.
دستگاهي كه آغازگر يا مبدأ ارتباط است يك میدان موج راديويي ايجاد ميكند و دستگاه مقصد
آن را شناسايي كرده و به آن دسترسي پیدا ميكند؛ سس اين دو وسیله ميتوانند دادههای
كمحجم را بهصورت بيسیم و در مسافتي كمتر از  10سانتيمتر بین خود دادوستد كنند .در
ارتباط حوزه نزديك دستگاه ميتواند هم در نقش فرستنده و هم در نقش گیرنده اطالعات عمل
كند .فناوری ارتباط حوزه نزديك ارتباط بین دو دستگاه را فقط با نزديككردن يا تماس فیزيكي
آنها ممكن ميسازد و دوركردن دستگاهها ارتباط را قطع كرده بدون اينكه كاربر هیچ دانشي
درباره اين كار داشته يا يك شبكه برای اين كار الزم باشد .در مقايسه با ديگر فناوریها ،ارتباط
حوزه نزديك زمان راهاندازی بسیار كوتاه ،كارايي و موارد استفاده باال و تجربه مشتری بسیار
بهتری را فراهم ميآورد [.]13

2

پوياييشناسيسیستم.رويكرد پوياييهای سیستم كه به كاربرد اصول و تكنیكهای كنترل

بازخور به مسائل مديريتي ،سازماني ،صنعتي و فناوری اطالعاتي ميپردازد هماكنون نزديك به
سه دهه است كه بهمنظور پاسخگويي به اين نیاز برای تحلیل و بهبود عملكرد سیستمها بهكار
رفته است [ .]1كاربردهای متعدد و مدلهای جديد و بهبوديافته و ارزش ايجادشده برای مشتريان
1. Radio Frequency Identification
2. System Dynamics
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حاكي از موفقیت روش پوياييهای سیستم برای مدلسازی پوياييهای سیستم است [.]16
بيشك حركت بهسوی فناوریهای نوين برای سازمانها انكارناپذير است .سازمانها بايد پیش
از انتقال فناوری همه جوانب ورود فناوری به سازمان خود را بررسي و تحلیل كنند كه اين كار
ميتواند با بهكارگیری يك مدل پذيرش فناوری كه بهطور جامع و همهجانبه به بررسي موضوع
ميپردازد ،صورت گیرد [.]8
پذيرشفناوری .بر اساس مطالعه وانگ و همكاران ( )2003و در چارچوب نظری ارائهشده در
مدل پذيرش فناوری ديوي  ،آنان متغیر جديدی به نام «احساس اعتماد» كه مؤيد دلواپسي
كاربران در ارتباط با مسائل مربوط به امنیت و حريم خصوصي در اتخاذ تصمیم برای پذيرش
بانكداری اينترنتي است را وارد مدل اولیه كردند .اين پژوهش تأثیر خوداتكايي رايانهای را بر قصد
رفتاری كاربران از طري متغیرهای احساس كاربردیبودن ،احساس سهولت كاربری و احساس
اعتماد نشان ميدهد .متغیر احساس سهولت كاربری از نظر كاربران بیشترين تأثیر را در
شكلگیری قصد رفتاری مشتريان داشته است .پ ازآن متغیر احساس اعتماد در رتبه بعدی و
متغیر احساس كاربردیبودن در رتبه آخر قرار گرفت [.]25
پژوهشهای زيادی در مورد مدل پذيرش فناوری انجام شده است كه هر يك از جنبههايي،
موضوع را بررسي كردهاند .ديوي ( ،)1989به بررسي اثرات سودمندی ادراكي 1و سهولت
استفاده ادراكي 2در پذيرش فناوری پرداخت و نشان داد كه سودمندی و سهولت استفاده هر دو
به استفاده از سیستم رابطه دارند ،ولي ارتباط سودمندی و استفاده از سیستم بسیار بیشتر از
سهولت استفاده از سیستم است [ .]4پژوهشگران بسیاری وجود رابطه معنادار بین تفاوتهای
فردی و پذيرش فناوری را نشان دادهاند [.]3 ،24 ،11 ،10 ،4
جونگيه ( ،)2005با هدف ارائه درک بهتر از عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری ،به مطالعه
استفادهكنندگان فناوری پايگاه داده در كتابخانه پرداخت .نتايج پژوهش او نشان داد كه ابزار
ارائهشده برای فناوری و سودمندی ادراكي برای دانشجويان موردمطالعه قویتر از سهولت
استفاده است [ .]12در پژوهش ديگر مدل پذيرش فناوری در وزارت كشور ايران توسعه داده شد
كه نتايج ،درک صحیحتری از عوامل مؤثر در حیطه فناوری (طراحي ـ برنامهريزی ـ اجرا) ارائه
ميدهد .ادراكات و جوّ سازماني از عوامل مهم در پذيرش فناوری است و كارايي رابطه مستقیمي
با سهولت استفاده ادراكي دارد [ .]15حسین و سیلوا ( ،)2009با بررسي ساختار و متغیرهای مدل
تم 3دريافتند كه رابطهای قوی بین ساختار مدل ديوي وجود دارد [ .]9در مطالعهای ديگر در
1. Perceived Usefulness
2. Perceived Ease of Use
1. TAM
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كشور آلمان ،شیرز و همكاران ( ،)2010راهكارهای افزايش استفاده از تلفن همراه را در پرداخت
الكترونیكي در چارچوب مدل پذيرش فناوری بررسي كردند و به اين نتیجه رسیدند كه پشتیباني
و حمايت از اين سیستم تأثیر چشمگیری بر افزايش استفاده از آن توسط كاربران دارد [ .]7در
حوزه پوياييهای سیستم نیز در مقالهای باعنوان «شبیهسازی مدل پذيرش فناوری در بانكداری
ايران» بیانشده است كه افزايش پذيرش بانكداری الكترونیكي ،نخستین قدم اطالعرساني و
آگاه كردن مردم نسبت به بانكداری الكترونیك و مزايای آن نسبت به سیستم سنتي است .ضمن
استفاده بیشتر از بانكداری الكترونیك ،عادت به استفاده از آن نیز افزايش يافته و سبب بیشتر
شدن تمايل به استفاده از بانكداری الكترونیك و همچنین درک سادگي آن خواهد شد؛ درنهايت
اين رشد به صورتي پويا درگذر زمان ادامه خواهد يافت [ .]8ماكرو و همكاران ( ،)2012در حوزه
پوياييهای سیستم در مقالهای باعنوان «بررسي تأثیر فناوری شناسايي فركان راديويي
( )RFIDدر عملیات خردهفروشي» نشان دادند كه استفاده و پذيرش فناوری در طول زنجیره
خردهفروشي محصوالت با گذشت زمان و فراگیرشدن آن سبب بهبود روند فروش و استفاده از
نیروی انساني ميشود .آنها همچنین دريافتند كه بهكارگیری فناوریهای اينچنیني از زمان
بهرهبرداری به علت ايجاد بازوی قدرتمند برای كارمندان فروش ضروری و مفید خواهد بود و
توانسته است مقدار اولیه  270واحدی فروش را در مدت  20هفته به میزان  600واحدی افزايش
دهد [.]14
با توجه به مطالعات حیدريه و همكاران ( ،)1392عواملي مانند اعتماد و رضايت كاربران،
تحصیالت و آموزش در استفاده و پذيرش بسترهای فناوری اطالعاتي نقش بسزايي دارند .محقر
و شیرمحمدی ( )1383و جونگيه ( )2005در پژوهشهای خود به اين نتیجه رسیدند كه
ادراكات در پذيرش فناوری تأثیر بسزايي خواهد داشت .همچنین بارتون جونز و هوبونا (،)2006
در بررسي میزان پذيرش فناوری بیان داشتند كه استفاده مكرر از فناوری و تفاوتهای فردی از
متغیرهای تأثیرگذار در میزان پذيرش فناوری هستند .پژوهش حاضر ضمن درنظرگرفتن همه
عوامل اساسي شناساييشده از مباني نظری و پیشینه پژوهش با دريافت نظر خبرگان حوزه
فناوری اطالعات متغیرهايي همچون نرخ تصمیمگیری ،نیازمندی به تمرين و آموزش،
خوديادگیری و اثربخشي ارتقای فناوری را نسبت به ساير پژوهشها ،موردبررسي قرار داده است.
اضافهكردن متغیر حالتي همچون «نیمهپذيرندگان» ،بهعنوان افرادی كه پ از دوره آموزش و
تمرين از پذيرنده بالقوه با پذيرندگان فناوری مبدل ميشوند ،مدل دقی تری از عوامل تأثیرگذار
در پذيرش يك فناوری ارائه ميدهد.
با توجه به اينكه پذيرش فناوری امری پويا است و در طول زمان رخ خواهد داد ،اغلب
پژوهشهای انجامشده در مورد پذيرش فناوری به بررسي عوامل مؤثر در شرايط ايستا و اولیه
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پرداختهاند .در اين مقاله كوشیده شد برای جبران اين ضعف بهوسیله رويكرد پوياييهای سیستم
مسئله پذيرش فناوری ارتباط حوزه نزديك در پايانههای فروش بانكي و عوامل مؤثر بر آن در
طول زمان بررسي شود.
توسعهفرضیههاوالگویمفهومي.راجرز در سال « 1962نظريه انتشار نوآوریها» 1را ارائه

كرد .او در كتاب خود باعنوان «انتشار نوآوریها» ،اين نظريه را مطرح كرد كه نوآوریها به شكل
يك منحني  Sدر جامعه بسط و گسترش مييابند؛ بهگونهای كه ابتدا گروهي از پذيرندگان اولیه
آن فناوری يا نوآوری خاص را مورداستفاده قرار ميدهند؛ سس گروه كثیری از جامعه آن نوآوری
خاص را ميپذيرند تا اينكه آن نوآوری در جامعه ،عادی و رايج ميشود .راجرز ( ،)1983در
«نظريه فرآيند تصمیم نوآوری» اذعان ميكند كه انتشار نوآوری فرآيندی است كه طي زمان و
در پنج مرحله :آگاهي ،2ترغیب ،3تصمیم ،4پیادهسازی 5و تأيید ،6رخ ميدهد.
کانا هایارتبا ي
.5
تايید

.4
پیادهسازی

.3
ت میم

.2
ت ر غی

.1
اهي

ويژ يهایدر شدهاز مت ییرهایسیستمهای
نو وری
ا تم ا ي


پذيرش

پذيرشمداو
پذيرش ينده
پ

د ادامه
زد مداو

پ

زد

 .1سودمندینسبي
 .2ابلیتساز اریو
ان با
.3پی ید ي
 . 4ابلیت زمو
 . 5ابلیتديدومشاهده

.1هن ارهای
سیستما تما ي
. 2تحم ک رفتاری
.3يک ارچگي
ارتبا ي
.4ساير

شكل  .1مدل اشاعه نوآوری راجرز ()1983

مدل پوياييهای سیستم ارائهشده در اين پژوهش پارامترهای حیاتي مدل اشاعه نوآوری
راجرز ( )1983را تحتپوشش قرار داده است .در اين مدل سعي شد با الگوبرداری از مباني نظری
به شاخصهای مؤثر بر پذيرش فناوری و مدلسازی سیستمي نیز توجه شود؛ همچنین توجه به
اين شاخصها به بهرهبرداری مناسب از سرمايهگذاری در حوزه پیشبرد فناوری در پايانههای
)1. Diffusion of Innovations (DOI
2. Knowledge
3. Persuasion
4. Decision
5. Implementation
6. Confirmation
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فروش بانكي منجر شده است .فرضیه دينامیكي اين پژوهش كه تغییرات تعداد پذيرندگان
فناوری ارتباط حوزه نزديك پايانههای فروش در طول زمان را موردبررسي قرار داده است ،نشان
ميدهد با افزايش تعداد پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك پايانههای فروش ،فراگیری و
تبلیغ دهانبهدهان فناوری افزايش و تجربه و مهارت استفاده از آن نیز ارتقا مييابد .اين رشد
سبب باالتررفتن جذابیت استفاده و بیشترشدن نرخ پذيرش حاصل از جذابیت و فراگیری فناوری
خواهد شد كه در نهايت باعث افزايش نرخ تصمیم به استفاده و پذيرش فناوری ميشود .با
افزايش نرخ پذيرش فناوری ،پذيرندگان بالقوه بیشتری تصمیم به استفاده از فناوری ميگیرند و
تعداد كل پذيرندگان بالقوه كاهش مييابد .با كاهش تعداد پذيرندگان بالقوه میزان برخورد آنها با
پذيرندگان در جامعه نیز كاهش مييابد و سبب كاهش نرخ تصمیم به استفاده و پذيرش ميشود
كه درنهايت سبب كاهش تعداد پذيرندگان فناوری خواهد شد.
روششناسيپژوهش

.3

پژوهش حاضر به علت قابلیت كاربردی مدل در سیاستهای تصمیمگیری فناوری
اطالعات ،از نظر هدف جزو پژوهشهای كاربردی محسوب ميشود و از نظر دستهبندی برحسب
نحوه گردآوری دادهها ،از نوع توصیفي است .در اين پژوهش ابتدا از روش اسنادی ،با مراجعه به
كلیه منابع و مآخذ موجود ،متغیرها و شاخصهای اصلي شناسايي شدند .برای تحلیل و مدلسازی
سیستمي از نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسكن « 1390مركز آمار ايران» و دادههای مربوط
به پايانههای فروش «بانك اقتصاد نوين» استفاده گرديد .موردمطالعه پژوهش كلیه كاربران
استفادهكننده از پايانههای فروش بانكي هستند كه كل جمعیت باسواد كشور را دربرگرفتهاند و
تعداد آنها در ابتدای فرآيند مدلسازی  57361682نفر بود 6 .خبره پژوهش حاضر افرادی با
تجربه باالی  10سال در زمینه فناوری اطالعات بودند و لزوماً بهعنوان مدير میاني و يا باالتر از
آن در بخشهای مربوط به زيرساخت تجهیزات بانكي فعالیت داشتهاند .ابزارهای موردنیاز برای
تحلیل نیز  Vensim, Excelبودند و مدتزمان موردبررسي در شبیهسازی بازه زماني سالهای
 1394تا  1409بود.
هاويافتههایپژوهش

.4تحلی داده

در اين پژوهش از روششناسي پوياييهای سیستم استفاده شده است كه در بخش تحلیل
دادهها ،مدلهای علّي حلقوی و فرضیه دينامیكي مربوط به هر يك ارائه ميشود .بر اساس
روششناسي پوياييهای سیستم ،مدلهای علت -معلولي بر اساس مشاهده رفتار سیستم و نیز با
الهام از نظريههای معتبر در حوزه مباني نظری مسئله شكل ميگیرند .برای بهدستآوردن نمودار
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علت -معلولي مدل ،ابتدا نمودار علت -معلولي زيرسیستمهای مدل ساخته و تشريح ميشوند و
درنهايت مدل علت و معلولي كل سیستم بهدست ميآيد [:]22
فرضیهدينامیکيB1و :B2همانگونه كه استرمن ( ،)1392بیان ميدارد در انتشار نوآوریها از
الگوی رشد  Sشكل پیروی خواهد شد .در حلقه  B1كه نقش متعادلكننده پذيرندگان بالقوه
ارتباط حوزه نزديك و نرخ تصمیم به استفاده و پذيرش را در الگوی انتشار نوآوری دارند [ ]22با
افزايش پذيرندگان بالقوه ارتباط حوزه نزديك میزان برخورد آن افراد در جامعه با پذيرندگان
فناوری در طول زمان افزايش مييابد و اين افزايش سبب باالتررفتن نرخ تصمیم به استفاده و
پذيرش فناوری خواهد شد .افزايش نرخ تصمیم به استفاده و پذيرش ،درنهايت سبب كاهش
پذيرندگان بالقوه خواهد شد .در حلقه  B2نیز كه نقش دومین حلقه متعادلكننده مدل را در
الگوی انتشار نوآوری دارد[ ،]22نخست با افزايش تعداد پذيرندگان ارتباط حوزه نزديك نرخ
كنارگذاشتن فناوری نیز در طول زمان افزايش مييابد؛ درنهايت افزايش نرخ كنارگذاشتن فناوری
سبب كاهش تعداد پذيرندگان ارتباط حوزه نزديك خواهد شد.

شكل  .2حلقه  B1متعادلكننده پذيرندگان بالقوه و نرخ تصمیم

شكل  .3حلقه  B2متعادلكننده پذيرندگان و نرخ كنارگذاشتن
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فرضیه دينامیکي  R1و  :R2در زيرسیستم  R1كه نقش حلقه تقويتكننده نرخ تصمیم به
استفاده و پذيرش و فراگیری و تبلیغ دهانبهدهان در الگوی انتشار نوآوری مدل باس 1را دارد
[ ،]22نخست با افزايش نرخ تصمیم به استفاده و پذيرش فناوری پذيرندگان كمتجربه ارتباط
حوزه نزديك در طول زمان افزايش مييابد و به سبب افزايش تعداد پذيرندگان كمتجربه
نیازمندی به تمرين و آموزش نیز افزايش خواهد يافت كه اين افزايش سبب باالتررفتن نرخ
تمرين و بیشتر شدن تعدادپذيرندگان ارتباط حوزه نزديك ميشود .با باالتر رفتن تعداد پذيرندگان
ارتباط حوزه نزديك میزان برخورد با اين پذيرندگان نیز باالتر ميرود و سبب تبلیغ دهانبهدهان
و فراگیری استفاده از فناوری خواهد شد .اين افزايش نیز سبب باالتررفتن نرخ پذيرش حاصل از
فراگیری و به سبب آن افزايش نرخ تصمیم به استفاده و پذيرش خواهد شد .در زيرسیستم R2
نیز كه نقش حلقه تقويتكننده دوم مدل در الگوی انتشار نوآوری مدل باس 2را دارد [ ]22با
باالرفتن نرخ تصمیم به استفاده و پذيرش در طول زمان میزان پذيرندگان كمتجربه ارتباط حوزه
نزديك بیشتر خواهد شد كه به سبب آن نیازمندی به تمرين و آموزش نیز بیشتر ميشود و نرخ
تمرين را باالتر ميبرد .به سبب افزايش نرخ تمرين ،تعداد پذيرندگان ارتباط حوزه نزديك بیشتر
ميشود و با افزايش تعداد پذيرندگان ،تجربه و مهارت استفاده از اين فناوری نیز باالتر ميرود كه
سبب افزايش اعتماد به فناوری و افزايش قابلیت اطمینان و باالتررفتن جذابیت استفاده از فناوری
و بیشترشدن نرخ پذيرش حاصل از جذابیت خواهد شد .با باالتررفتن نرخ پذيرش حاصل از
جذابیت درنهايت نرخ تصمیم به استفاده و پذيرش افزايش خواهد يافت.

شكل  .4حلقه  R1تقويتكننده فراگیری و تبلیغ و پذيرندگان فناوری

1. Bass Diffusion Model
2. Bass Diffusion Model
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شكل  .5حلقه  R2تقويتكننده جذابیت استفاده و پذيرندگان فناوری



مد  امع روابط  لت و معلولي .پ از شناسايي زيرسیستمها و بیان فرضیه دينامیكي
مرتبط با بعضي از زيرسیستمهای مهم ،در مجموع  2حلقه تقويتكننده و  2حلقه متعادلكننده
شناسايي شد كه با پیوند و اتصال حلقههای جداگانه ،مدل جامع علت و معلولي بهدست آمد
(شكل .)6

شكل  .6مدل جامع روابط علت و معلولي

ارائهمد دينامیکسیستمومعرفيا زای .پ از ارائه مدل علت و معلولي نمودارهای
انباشت -اجريان هريك از متغیرها با توجه به مباني نظری مرورشده در پژوهش و نمودارهای
حلقههای علت و معلولي آورده شده است .در ادامه به تشريح و شكلگیری مدلهای انباشت-
جريان پژوهش پرداخته ميشود.
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متغیر انباشت پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك در شكل  ،7نشان داده شده است .در اين
زيرسیستم عواملي چون متغیر نرخ تمرين و پذيرش كه خود نیز متأثر از متغیرهای تأخیر در
تصمیم به تمرينكردن ،سويیچ وجود يا عدموجود تأخیر ،نرخ نسبي دريافت آموزش ،سهولت
استفاده از فناوری ،حداقل زمان موردنیاز برای يادگیری ،مدتزمان خوديادگیری و نیازمندی به
تمرين و آموزش است ،نقش افزايش تعداد پذيرندگان فناوری را داشته است؛ همچنین متغیر نرخ
كنارگذاشتن كه خود متأثر از متغیرهای نرخ كنارگذاشتن نسبي ،دوره استفاده و نرخ نرمال
كنارگذاشتن است ،نقش كاهش متغیر انباشت پذيرندگان فناوری را ايفا خواهد كرد.
معادله و واحد اندازهگیری متغیر انباشت پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك به شرح زير
است:
(،0نرخ تمرين و پذيرش  -نرخ كنارگذاشتن) = پذيرندگان فناوری ()NFC
: Personواحد
متغیرهای ديگری نیز همچون پذيرندگان بالقوه ارتباط حوزه نزديك ،نیمهپذيرندگان ارتباط
حوزه نزديك و پذيرندگان ساب ارتباط حوزه نزديك از ديگر متغیرهای انباشت موجود در مدل
هستند كه در زير به فرمول و واحد آنها بهاختصار اشاره ميگردد.
(پذيرندگان بالقوه اولیه-( ،نرخ تصمیم به پذيرش))  = INTEGپذيرندگان بالقوه ()NFC

: Personواحد
( ،0نرخ تصمیم به پذيرش  -نرخ تمرين و پذيرش)  = INTEGنیمه پذيرندگان ()NFC

: Personواحد
(پذيرندگان ساب اولیه  ،نرخ كنار گذاشتن)  = INTEGپذيرندگان ساب ()NFC

: Personواحد
با لحاظكردن تمامي متغیرهای انباشت و جريان و همچنین متغیرهای كمكي و ثابتهای
استفادهشده ،درنهايت شكل  ،8بهعنوان مدل نهايي نمودار انباشت جريان ارائه ميشود.
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شكل  .7مدل جامع جريان – انباشت

متغیرهای انباشت ارائهشده ابتدا با استفاده از مدل اشاعه راجرز ( )1983و الگوی انتشار
نوآوری استرمن ( ،)1392استخراج شدند؛ سس با مطالعه مباني نظری داخلي به غنا رسید و
متغیرهای جريان ،مانند پذيرندگان بالقوه ،نیمهپذيرندگان ،پذيرندگان و پذيرندگان ساب و
متغیرهای جرياني همچون نرخ تصمیم به پذيرش ،نرخ تمرين و پذيرش و نرخ كنارگذاشتن به
همراه متغیرهای كمكي مثل مدتزمان خوديادگیری ،نیازمندی به تمرين آموزش و قابلیت
اطمینان به هر دسته اضافه شد.

ا تبارسن يمد 
1

آزمون سازگاری ابعادی  :به اين سؤال پاسخ ميدهد كه «آيا ابعاد متغیرها در همه معادالت در دو
سمت معادله ،در حالت موازنه قرار دارند؟» .با گزينه موجود در نرمافزار برای اجرای آزمون،
سالمت مدل تأيید شد.
آزمون كفايت مرز :2به اين سؤال پاسخ ميدهد است كه «آيا مفاهیم و متغیرهای مهم مرتبط با
1. Dimentional Consistancy Test
2. Boundary Adequancy Test
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موضوع ،در داخل مرز مدل قرارگرفته و نسبت به مدل درونزا هستند؟» .در پاسخ بايد بیان
داشت به دلیل مطالعه و استفاده از مدلهای مورداستفاده در سراسر دنیا و كنفران بینالمللي
پويايي سیستم در  10سال گذشته و استفاده از نظر خبرگان در شناسايي تأثیر متغیرها در مرز
مدل و استفاده جامع از دادههای بهدستآمده در مدل ،آزمون كفايت مرز بهصورت كامل
موردبررسي قرار گرفت.
آزمون تأيید پارامتر :1در اين پژوهش به سه روش مطالعه مباني نظری و مدلهای مرجع و
مقايسه مدل مرجع با مدل پويای ارائهشده از بُعد عددی تناقضي در صورتبندی مدل مشاهده
نشد و از كارشناسان مديريتي و افراد خبره حوزه فناوری اطالعات در تأيید نهايي موفقیت مدل
پويا استفاده شد .طب نظر آنها پارامترهای مدل موردتأيید بود.
آزمون رفتار نامتعارف و آزمون شرايط حدی :در آزمون رفتار نامتعارف با حذف تأثیر متغیرهای
خود يادگیری ،دريافت آموزش و نیازمندی به دريافت آموزش از پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه
نزديك  ،تغییرات نامتعارف اين متغیر بررسي شد .در آزمون شرايط حدی نیز به اين سؤال پاسخ
داده ميشود كه «آيا تمامي معادالت مدل درصورتيكه در معرض مقادير حدی ،اما ممكن
متغیرها قرار گیرند معنادار هستند يا خیر؟»
60
میلیو 
نفر

پذيرند ا تکنولوژیNFC

45
میلیو 
نفر
30
میلیو 
نفر
15
میلیو 
نفر

1404 1405 1406 1407 1408 1409

0

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403
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شكل  .8رفتار نامتعارف پذيرندگان فناوری

3. Parameter Verification Test
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شرايط حدی
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شكل  .9رفتار معنادار پذيرندگان فناوری در شرايط حدی

طب شكل  ،8متغیر پذيرندگان فناوری در صورت حذف متغیرهای گفتهشده رفتار نامتعارفي
را در مقابل رفتار  Sشكل كه رفتار اصلي متغیر اساسي پذيرندگان فناوری است ،از خود نشان
ميدهد .در شكل  ،9وضعیت متغیرهای نرخ مرتبط با متغیرهای پذيرش فناوری نشان داده شده
است كه رفتاری مشابه به رفتار متغیر انباشت پذيرش فناوری از خود نشان دادند كه در متغیرهای
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انباشت مرتبط با آنها نیز مشاهده شده است؛ بنابراين مدل در آزمون رفتار نامتعارف 1و آزمون
شرايط حدی 2نیز موف عمل ميكند.
سیاستها 

شبیهسازیوارزيابي


تحلی حساسیت:پ از تدوين مدل و انجام مراحل مربوط به ارزيابي و نهاييكردن مدل به
تحلیل حساسیت پرداخته ميشود.


تحلی حساسیتمت یرپذيرند ا فناوری ارتباطحوزهنزديک:حداقل زمان موردنیاز برای
يادگیری ،يكي از متغیرهای تأثیرگذار در تعداد پذيرندگان فناوری است .اگر اين زمان تا 10
درصد كاهش يابد ،رفتاری مطاب شكل  ،10مشاهده ميشود كه در آن با توجه به كاهش
مدتزمان موردنیاز برای يادگیری ،سرعت رشد تعداد پذيرندگان بسیار بیشتر خواهد شد .اگر
همین متغیر به میزان  90درصد افزايش يابد ،با توجه به افزايش مدتزمان موردنیاز به يادگیری،
رفتاری مطاب شكل  ،11مشاهده ميشود كه سرعت رشد تعداد پذيرندگان كاهش زيادی را
تجربه خواهد كرد.
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شكل  .10تحلیل حساسیت متغیر پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك

1. Behavior Anomaly Test
1. Extreme Conditions Test
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شكل  .11تحلیل حساسیت متغیر پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك

بررسيوارائهسیاستهایمختلف:در اين بخش سیاستهای مختلفي برای بهبود و رشد

پذيرش فناوری ارتباط حوزه نزديك پايانههای فروش بانكي ارائه ميشود كه نتايج اعمال اين
سیاست قابلتحلیل و بررسي است .برای طراحي سیاستها ابتدا نقاط اهرمي مسئله شناسايي
ميشود؛ سس با توجه به توصیههايي كه در مورد تأثیر متغیرهای پذيرش فناوری شده است []8
و همچنین متغیرهای موجود در مدل علت و معلولي سیاستهای زير ارائه ميشوند:
بهدها  :با توجه به مدل ارائهشده يكي از عوامل و متغیرهای
سیاستکاهشتبلی اتدها  
تأثیرگذار بر نرخ تصمیم به پذيرش« ،فراگیری و تبلیغ دهانبهدهان» است [ ]8و در مدل
ارائهشده خود متأثر از متغیرهايي همچون تبلیغ دهانبهدهان است؛ بر اين اساس به منظور
شناسايي میزان تأثیر و افت تبلیغات دهانبهدهان ،همانند شكل  ،12بهواسطه كاهش 50
درصدی تبلیغات دهانبهدهان تعداد افرادی كه تا سال  1406فناوری ارتباط حوزه نزديك را
پذيرفتهاند 11 ،میلیون نفر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه در وضعیت موجود اختالف
زياد  33میلیون نفری را تجربه خواهد كرد؛ همچنین بر اساس شكل  ،13تعداد افرادی كه
بهعنوان پذيرندههای بالقوه مشخص شده بودند ،در سال  1404تفاوت چنداني نسبت به كل
پذيرندگان بالقوه نداشتهاند و در رقم  52میلیون نفر باقيماندهاند؛ درحاليكه اثر تبلیغات
دهانبهدهان در مدت مشابه اين افراد را به رقم  21میلیون نفر كاهش داده است .اين سیاست به
اين منظور بررسي شد كه اهمیت و وزن تبلیغ دهانبهدهان نسبت به ساير متغیرهای مرتبط با
فراگیری بر نرخ تصمیم بر پذيرش مشخص شود.
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پذيرندگان تكنولوژی  :سناريو كاهش تبلیغ دهان به دهان

شكل  :12سیاست  1پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك
پذيرند ا تکنولوژیNFC
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شكل  :13سیاست  1پذيرندگان بالقوه فناوری ارتباط حوزه نزديك



سیاستکاهش زما ياد یری :با توجه به دادههای بهدستآمده از شبیهسازی ،يكي ديگر از
عوامل تأثیرگذار بر میزان پذيرندگان فناوری با توجه به مدل ارائهشده ،حداقل زمان يادگیری
برای آن فناوری خاص است ،در اين سیاست بررسي ميشود كه اگر مدتزمان موردنیاز برای
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يادگیری فناوری به نصف كاهش يابد ،چه تأثیری بر تعداد كاربران پذيرنده فناوری و پذيرندگان
بالقوه آن خواهد داشت؟
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شكل  .14سیاست  2پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك
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شكل  .15سیاست  2پذيرندگان بالقوه فناوری ارتباط حوزه نزديك
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طب شكل  ،14با توجه به كاهش مدتزمان يادگیری فناوری ،روند رشد جمعیت پذيرندگان
فناوری بسیار افزايش يافته است؛ بهطوریكه در سال  1404میزان پذيرندگان در وضعیت فعلي
 18/8میلیون نفر خواهد بود؛ اما كاهش زمان يادگیری فناوری باعث رشد تعداد پذيرندگان تا 52
میلیون نفر خواهد شد كه نشاندهنده تسريع رشد پذيرندگان است؛ همچنین مطاب با شكل ،15
تعداد پذيرندگان بالقوه نیز در اواخر سال  1402اختالف  26میلیون نفری را بهواسطه رشد باالی
جمعیت پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك تجربه خواهد كرد .بهواسطه تغییر رخداده در
میزان پذيرندگان و كاهش مدتزمان فراگیری آن در میان جمعیت ،اين سیاست جزو
سیاستهای بهبود روند پذيرش فناوری است.
سیاست افزايش  ذابیت استفاده :در سومین سیاست مطرحشده تأثیر افزايش جذابیت
استفاده از فناوری ،از طري باالبردن قابلیت اطمینان به فناوری و تجربه و مهارت پذيرندگان آن،
بررسي ميشود .نتیجه افزايش  30درصدی قابلیت اطمینان و تجربه و مهارت پذيرندگان در
شكلهای  16و  ،17نشان داده شده است.
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شكل  .16سیاست  3پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك
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شكل  .17سیاست  3پذيرندگان بالقوه فناوری ارتباط حوزه نزديك

بر اساس شكل  ،16افزايش جذابیت استفاده از فناوری سبب افزايش تعداد پذيرندگان فناوری
به مقدار  47میلیون نفر شده است كه اين رقم در سال  1403در وضعیت فعلي  32میلیون نفر
است؛ همچنین طب شكل  ،17در همان سال تعداد پذيرندگان بالقوه فناوری موردبررسي نیز از
رقم  37میلیون نفری در وضعیت فعلي 21 ،میلیون نفر كاهش را به علت رشد تعداد پذيرندگان و
نیمهپذيرندگان فناوری تجربه خواهد كرد و در مقدار  11میلیون قرار ميگیرد .اگرچه تأثیر و
افزايش در تعداد پذيرندگان فناوری در اين سیاست مانند تأثیرپذيری تبلیغات دهانبهدهان نیست؛
مقدار قابلتوجه آن مانع از صرفنظر اين شاخص در پذيرش فناوری بهعنوان سیاستي برای
بهبود و تسريع روند پذيرش فناوری است.

.5نتی ه یریوپیشنهادها

در اين پژوهش با استفاده الگوی پوياييهای سیستم به الگوسازی رفتار بیش از  35متغیر
مؤثر بر  4متغیر اصلي انباشت مرتبط با پذيرش فناوری ارتباط حوزه نزديك در پايانههای فروش
بانكي پرداخته شد .با توجه به آزمونهای انجامشده ،تغییرات متغیرهای انباشت اصلي را بهخوبي
توضیح ميدهند .اين مدل فازهايي همچون فاز تصمیم ،فاز ارتقا به فناوری باالتر ،فاز تأيید ،فاز
كنارگذاشتن فناوری و تأخیرهای مرتبط با آن را تحتپوشش قرار داده است.
روند پذيرش و كاهش تعداد پذيرندگان بالقوه فناوری ارتباط حوزه نزديك از سال  1398با
شیب بیشتری آغاز ميشود و تا اواسط سال  1403با بیشترين شیب ممكن حركت خواهد كرد؛
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سس اين روند تا سال  1406با شیب كمتری سعي به تبديل تمامي پذيرندگان بالقوه به
پذيرندگان فناوری خواهد كرد .رفتار متغیر نیمهپذيرندگان از الگوی رفتاری رايج جهش و نزول
پیروی ميكند و تا اواخر سال  1404به بیشترين مقدار سالیانه خود در حدود  19میلیون نفر
ميرسد و پ آن سیر نزولي را طي خواهد كرد؛ همچنین الگوی رفتاری اصليترين متغیر
موردبررسي اين پژوهش ،يعني متغیر انباشت پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك ،الگوی
رفتاری رايج رشد  Sشكل بوده است كه نشاندهنده تصدي الگوی عمومي انتشار نوآوری است.
روند رو به رشد متغیر حالت پذيرندگان فناوری از سال  1400با شیب بیشتری آغاز ميشود و به
نقطه تقعر خود در  6ماه دوم سال  1404در تعداد  27میلیون نفری ميرسد .ازآنپ در مدت 3
سال و  6ماه با شیب كندتری نسبت به گذشته  23میلیون نفر به جمعیت پذيرندگان قبلي اضافه
ميشود ،همچنین با توجه به مسئله اصلي اين پژوهش ،نتايج و درنظرگرفتن ظرفیتهای موجود
برای تبلیغات دهانبهدهان،آنالين و آفالين و همچنین لحاظكردن بسترهای جذب و انتقال
پذيرندگان بالقوه به پذيرندگان فناوری ميتوان نتیجه گرفت كه در طول  15سال ،رسیدن به مرز
 50میلیون نفری از جامعه پذيرندگان فناوری ارتباط حوزه نزديك قابلدستیابي است؛ البته
بهترين روش برای كاهش مدتزمان شروع روند رو به رشد از سال  1400به سالهای عقبتر،
كاهش حداقل مدتزمان موردنیاز برای يادگیری فناوری است كه مطاب با سیاستهای
بررسيشده در مقاله ،با كاهش  50درصدی زمان موردنیاز برای يادگیری فناوری از طري
آموزش و يا آسانتركردن كاربری و استفاده فناوری ارتباط حوزه نزديك در پايانههای فروش بانكي
ميتوان روند رو به رشد را به مدت  3تا  4سال تعجیل كرد .در سیاست اعمالي ديگر مشخص
شد كه فراگیری و تبلیغ دهانبهدهان در تحق هدف  50میلیون نفری پذيرندگان فناوری نقش
مؤثری ايفا خواهد كرد؛ بهطوریكه كاهش  50درصدی تبلیغ دهانبهدهان سبب كاهش تعداد
پذيرندگان تا  11میلیون نفر خواهد شد و درنهايت سبب جذب  42میلیون نفر در پايان هدف 15
ساله ميشود .در سیاست اعمالي آخر نیز سعي شد اثر افزايش جذابیت بر استفاده از فناوری از
طري افزايش قابلیت اطمینان بررسي شود كه مشخص شد ،افزايش  30درصدی قابلیت
اطمینان و مهارت پذيرندگان فناوری ،سبب رشد سريعتر تعداد پذيرندگان و رسیدن به تعداد 47
میلیون كاربر در سال  1403خواهد شد .هرچند هر دو شاخص فراگیری و تبلیغ دهانبهدهان و
جذابیت استفاده از فناوری از شاخصهای مؤثر بر روند پذيرش هستند؛ اما بهواسطه اينكه هر سه
متغیر تبلیغات آنالين ،آفالين و بهخصوص تبلیغ دهانبهدهان مرتبط با فراگیری از طري تماس
پذيرندگان فناوری با پذيرندههای بالقوه اثرگذاری ميكنند ،نقش مؤثرتری در افزايش سرعت
رشد و پذيرش فناوری دارند .در پايان پیشنهاد ميشود با توجه به اهمیت شناسايي روند زماني
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فراگیری فناوری ،مدلسازی پويايي با تمركز بر پذيرش فناوری دستگاههای خودپرداز غیرنقدی
انجام شده و نتايج آن با اين مدل مقايسه شود.

1

1. Cashless ATM
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... شبیهسازی پذيرش تكنولوژی ارتباط حوزه نزديك
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