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0Bچكيده: 

در سطح دنيا، كيف پول الكترونيك به يكي از  همراه با پيشرفت داخت الكترونيك  در حوزه بانكداري و پر هاي اخير صورت گرفته 
اين در حالي است كه در كشور ما نيز در حوزه توسعه و ترويج . نشدني از سبك زندگي افراد تبديل شده استابزارهاي كاربردي و جزئي جدا

با اين حال نظر به آن كه اصوالً كاربرد ابزار كيف پول الكترونيك . استفاده از كيف پول الكترونيكي اقدامات قابل قبولي صورت گرفته است
اي از افراد از مزايا، كاربردها و نحوه استفاده از اين ابزار اطالع كافي ندارند، هرگونه  يست و قشر عمدهدر كشور ما چندان مسبوق به سابقه ن

ذ اقداماتي برنامه در راستاي توسعه و ترويج اين ابزار به عنوان يكي از ضروريات زندگي روزمره نيازمند اتخا اي  شده و توسعه ريزي اقدامي 
در انتخاب بازار هدف و بكارگيري آميخته  نيز از آنجا ناشي مياهميت موضوع . باشد پايدار مي درست  د كه هرگونه اشتباه و اقدام نا شو

اي ناخوشايند نسبت به ابزار كيف پول  گيري تجربه تواند منجر به شكل هاي رفتاري كاربران بالقوه مي بازاريابي نامتناسب با ويژگي
در بكارگيري از پتانسيلالكترونيك شده و به اين ترتيب منجر به مقاو د مت و يا اكراه شهروندان  د با اين . هاي اين ابزار ارزشمند گر

شود، لحاظ  توضيحات و از آنجا كه اين ابزار مبتني بر فناوري بوده و از سوي ديگر در داخل كشور در زمره خدمات نوين بانكي محسوب مي
ريزي و توسعه اين ابزار  نتشار نوآوري از جمله ضروريات هرگونه اقدام در برنامههاي علمي و آكادميك ادبيات پذيرش فناوري و ا نمودن مدل

هاي مرتبط  ها و مدل گيري از نظريه براين اساس در اين نوشتار سعي شده است با بهره. شود در بين شهروندان و كاربران بالقوه محسوب مي
د مدل پذيرش با عرضه و ارائه خدمات نوين مبتني بر فناوري و نگاه ويژه ب ص، كاربر دبيات بازاريابي خدمات بانكي و بطور خا ه ا

Innovation Diffus)و نظريه انتشار نوآوري  (Technology Adoption Model)فناوري ion Theory) ، به شناسايي
ي اين ابزار در بين شهروندان هاي بازار هدف اصلي كيف پول الكترونيك پرداخته شده و بر اساس آن، استراتژي نفوذ و آميخته بازارياب بخش

اندركار موضوع كيف پول  ها و ساير نهادها و موسسات دست ها، شركت تواند از سوي بانك خروجي اين پژوهش مي. تدوين و پيشنهاد گردد
ي و برگزاري ا تحليلي و با استفاده از روش مطالعات اسنادي و كتابخانه -پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي. الكترونيك بكار برده شود

 . هاي عميق با خبرگان حوزه پرداخت خرد، كيف پول الكترونيك و پرداخت الكترونيك صورت گرفته است مصاحبه

استراتژي بازاريابي، بانكداري الكترونيك، مدل پذيرش فناوري، نظريه انتشار / توسعه كيف پول الكترونيك، آميخته  :واژگان كليدي
 نوآوري

 مقدمه -1
عالوه بر نياز به برخورداري از ابزارها، خدمات و محصوالت مالي قدرتمند و در عين حال برخوردار از سهولت استفاده، به مشتريان امروزي 
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در اين ميان بانكداري . سطوح باالتري از آسايش و انعطاف نياز دارند كه بانكداري خرد به شيوه سنتي قادر به براورده سازي آنها نمي باشد
و موسسات مالي را قادر ساخته تا ضمن ايجاد زيرساخت هاي گسترده به ميزان زيادي در براورده ساختن اين انتظارات  الكترونيك بانك ها
در نتيجه اين امر، كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك، به سبب تاثيرات زيادي كه بر عملكرد كسب و كار، كاهش . [1]موفق ظاهر شوند 

داشت، بخش زيادي از توجه محققان و مديران بانكداري را به هزينه ها، افزايش رضايت مشتريان داري مشتريان و سودآوري خواهد  ، وفا
 .[2]خود معطوف ساخته است 

بانك هاي تجاري ايراني خدمات بانكداري الكترونيكي را در زمره برنامه هاي اصلي خود قرارداده و ضمن اين هدف در صدد براين اساس، 
دستيابي به بانكداري مدرن بر بهبود روش ها و تجركات در جهت  توان به توسعه  اي از آنها مي كه به عنوان نمونه [3]مده اندآخود 

ساعته و تنوع بخشيدن به خدمات، توسعه خدمات  24خدمات الكترونيكي، بهبود سرعت و كيفيت ارائه خدمات، ايجاد شعب 
اين در حالي است . هاي هوشمند اشاره نمود هاي مبتني بر كارت مبتني بر كارت و نيز همكاري و مشاركت در تجربيات و پروژه

هايي كه از اين  اند و در اين بين بانك هاي رايج و سنتي در اين حوزه عمالً كارايي خود را از دست داده كه رويكردها و روش
ود و روي آوردن آنا وجهي را با از دست دادن مشتريان خ والت غفلت ورزند، تاوان اين بي ت ن به بانك هاي رقيب و يا تح

 . هاي نوين خواهند پرداخت نمودن مشتريان بالقوه نسبت به استقبال و استفاده از خدمات و فناوري دلزده

شوند كه بدليل ايجاد پتانسيل  هايي محسوب مي در اين ميان، موضوع عرضه و ارائه خدمات نوين مالي و بانكي در زمره حوزه
ها و متدهاي  اند و اين درحالي است كه به هرجهت، روش بيش از هر زمان ديگري شايسته توجه گيري از بازاري جديد، بهره

 . اند علمي در فرايند معرفي و عرضه اين نوع خدمات بانكي مغفول مانده

ونيك هاي اخير صورت گرفته در حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيك در سطح دنيا، كيف پول الكتر در واقع همراه با پيشرفت
اين در حالي است كه در كشور ما نيز . به يكي از ابزارهاي كاربردي و جزئي جدانشدني از سبك زندگي افراد تبديل شده است

با اين حال نظر به آن كه . در حوزه توسعه و ترويج استفاده از كيف پول الكترونيكي اقدامات قابل قبولي صورت گرفته است
اي از افراد از مزايا، كاربردها و  لكترونيك در كشور ما چندان مسبوق به سابقه نيست و قشر عمدهاصوالً كاربرد ابزار كيف پول ا

نحوه استفاده از اين ابزار اطالع كافي ندارند، هرگونه اقدامي در راستاي توسعه و ترويج اين ابزار به عنوان يكي از ضروريات 
شود كه  اهميت موضوع نيز از آنجا ناشي مي. باشد اي پايدار مي ده و توسعهش ريزي زندگي روزمره نيازمند اتخاذ اقداماتي برنامه

ونه اشتباه و اقدام نادرست در انتخاب بازار هدف و بكارگيري آميخته بازاريابي نامتناسب با ويژگي هاي رفتاري كاربران  هرگ
الكترونيك شده و به اين ترتيب منجر به  اي ناخوشايند نسبت به ابزار كيف پول گيري تجربه تواند منجر به شكل بالقوه مي

 .هاي اين ابزار ارزشمند گردد مقاومت و يا اكراه شهروندان در بكارگيري از پتانسيل

ً در كشور در حوزه طراحي خدمات مبتني بر كارت هوشمند  به عنوان ابزار (با اين توضيحات و نظر به موج اخيري كه اخيرا
ها و موسسات مالي در حوزه  ه افتاده است و در كنار تجربيات ناموفق و يا شكست خورده بانكبه را) رايج دنيا در حوزه پرداخت

عرضه و ترويج كيف پول الكترونيك، بيش از هر زمان ديگري پرداختن به روحيات بازار هدف اين نوع خدمات مالي و ارائه 
. ربخش اين ابزار در بين كاربران بالقوه اهميت يافته استراهكارهايي علمي و مبتني بر اصول بازاريابي، براي معرفي و ترويج اث

بر اين اساس در اين مقاله سعي خواهد شد ضمن پرداختن به ابعاد معرفي سرويس جديد مبتني بر فناوري در حوزه خدمات 
ج اين ابزار در بانكي و مشخصات كيف پول الكترونيك، به توسعه مدلي ابتكاري براي تدوين برنامه استراتژيك معرفي و تروي

 . بين كاربران بالقوه ايراني پرداخته شود

به مروري بر تجربيات موفق دنيا در حوزه معرفي و  2در بخش : بر اين اساس، مقاله پيش رو بدين ترتيب ساختار يافته است
ادبيات معرفي  مروري بر 3در بخش . عرضه كيف پول الكترونيك و طراحي خدمات مبتني بر اين ابزار پرداخته خواهد شد

به ارائه مدل ابتكاري  4هاي علمي طرح شده، در بخش  خدمت جديد مبتني بر فناوري صورت گرفته و بر اساس مدل/ محصول
هاي ترفيعي و  تشريح سياست 5در بخش . معرفي و ترغيب كاربران بالقوه كيف پول الكترونيكي در كشور پرداخته شده است

وجه به روحيات هر يك از انواع كاربران بالقوه در دستور كار قرار گرفته و اقداماتي كاربردي ترويجي كيف پول الكترونيك با ت
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وع معرفي گرديده است وض واي و كاربرد مقاله و نيز پيشنهاد  6در نهايت و در بخش . براي طرح اين م نيز مروري بر محت
 .مطالعات آتي صورت پذيرفته است

 الكترونيك تجارب جهاني در حوزه توسعه كيف پول -2

اكنون در بسياري از كشورها از  اي طوالني داشته و هم در جهان سابقه) عليرغم تازگي نسبي اين ابزار(سازي كيف پول الكترونيك  پياده
) به اختصار كيپا(مطابق تعريف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كيف پول الكترونيك . شود اين امكان پرداخت الكترونيك استفاده مي

ذخيره پول الكترونيك با قابليت شارژ از طريق كارت يا حساب بانكي با پردازش الكترونيكي تراكنشا ها به صورت  بزار پرداختي با قابليت 
دور يا نزديك است كه با نام بوده و مبتني بر فن برون در  آوري خط از راه  هاي نوين ارتباطي مجازي يا مبتني بر تراشه قابل ارائه است، 

داشته و وابستگي مستقيم به حساب بانكي فرد نداردمبادال در نقاط . [4]ت با مبالغ ريز  كاربرد  از ميان خدمات پرداخت الكترونيك كه 
در حال ارائه دنيا  دي از آنها را با توجه به تعريف ارائه شده مي مختلف  د اند تعدا دا در زمره خدمات كيف پول الكترونيك قرار  خدمات . توان 

كه پيش   Mondex در هلند و Chip Knipدر كره جنوبي،  T money  در هنگ كنگ، Octopusهاي  توسط شركتارائه شده 
سازي  هاي هوشمند پياده همه خدمات مذكور به صورت عمده بر روي كارت. اند المللي فعال بوده است از اين جمله از اين و به صورت بين

در سال شده هاي تلفن همراه و ارائه  بر روي گوشي NFCصل شده به ارائه خدمات از طريق فناوري هاي حا هاي اخير با پيشرفت اند و 
 .اند خدمات براي خريدهاي اينترنتي نيز روي آورده

 OctopusU:U  شركتOctopus  ونقل آغاز به فعاليت نمود و در ابتدا نيز به  ميالدي با همكاري پنج شركت حمل 1994در سال
در حال حاضر شبكه پذيرندگي اين ارائه خدمات با پذيرندگي شش هاي  شركت به جز سامانه  سامانه حمل و نقل پرداخت اما 

د غذايي، مراكز تفريحي، باشگاه ها، رستوران ونقل شامل فروشگاه حمل ،  فروشي هاي ورزشي، كتاب ها و فروشندگان موا ها
  هاي صادر شده توسط مجموع تعداد كارت. شود د ميپاركينگ و پاركومترها و بسياري از فروشندگان كاال و خدمات با قيمت خر

Octopus  هايي كه  به جز كارت. دهد سال هنگ كنگ را پوشش مي 65تا  16درصد جمعيت  95ميليون عدد است كه  5حدود
در مي هاي هنگ كنگ نيز كارت با قابليت دوگانه و حاوي چيپ هوشمند  كند تعدادي از بانك شركت به صورت مستقل صا

Octopus هاي مالي به صورت مستقل توسط  تمامي وظايف پشتيباني پذيرندگان و تجميع تراكنش. كنند صادر ميOctopus 
 .شود انجام مي

 T MoneyU:U T money  اكنون به جز كره  در كره جنوبي آغاز به فعاليت نموده و هم 2004شركت ديگري است كه از سال
نيز مانند ديگر همتاي خود در ابتدا به ارائه خدمات در سامانه حمل و  T money. داي دار جنوبي در نيوزلند نيز فعاليت گسترده

در حال حاضر به جز  در سامانه حمل و نقل عمومي كره جنوبي شامل مترو،  46000نقل عمومي اقدام نمود و  پايانه پذيرنده 
د غذايي، مراكز  ها، دستگاه ها، نانوايي پذيرنده ديگر نيز در فروشگاه 50000اتوبوس و تاكسي  هاي خودكار فروش نشريه و موا

دارد در كرده است و كارت 171تاكنون در مجموع  T money. فرهنگي، تفريحي و ورزشي  هاي صادر شده  ميليون كارت صا
در حدود  كه ( SKTها و شركت  به صورت خاص بانك T moneyهمكاران . كنند ميليون تراكنش مالي را ثبت مي 50روزانه 

ها در زمينه افزايش اعتبار از طريق  همكاري با بانك. هستند) بزرگترين اپراتورهاي شبكه تلفن همراه در كره جنوبي است يكي از
هاي اينترنتي و موبايلي  در زمينه پرداخت SKTگيرد و همكاري با  ها صورت مي هاي خودپرداز بانك هاي فروش و دستگاه پايانه
 .است

دارند كشورهاي اروپايي نيز تجربه به جز كشورهاي شرق آسيا كه  ده از كيف پول الكترونيك  ده سازي و استفا در پيا تجارب موفقي 
دارند داخت را  ده از اين خدمات پر ده موفق و گستر متعلق به شركت   Chipknipتوان به تجربه موفق  از اين ميان مي. استفا

Currence اشاره كرد . 

 ChipknipU:U  خدماتChipknip   در شده توسط  در حال حاضر تمامي كارت. آغاز به فعاليت نمود 6199از سال هاي صا
در تراكنش بانك ده  دوگانه استفا همچنين . را دارند   Chipknipهاي برون خط  هاي عادي بانكي و تراكنش هاي هلند قابليت 

Chipknip   در مي دي كه حساب بانكي ندارند به صورت مستقل كارت هوشمند صا بيش از سه چهارم  .كند براي افرا
د غذايي سازمان ها و فروشگاه هاي خودكار فروش، پاركينگ در دستگاه   Chipknipهاي  تراكنش دارات انجام  هاي موا ها و ا

در سال . شود مي د پذيرندگان اين سامانه  در سال  90000با رقم تقريبي  2008تعدا داشته و  نيز تعداد  2010بيشترين مقدار را 
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ميليون نفري هلند رقم  16ميليون بار رسيد، كه با توجه به جمعيت  178نه به بيشترين مقدار خود يعني حدود هاي ساال تراكنش
ها  پذيري اين شبكه هاي ارتباطي و  افزايش گستردگي و اطمينان اما با كاهش هزينه تبادل اطالعات در شبكه. قابل توجهي است

ده  امتياز نسبي   Chipknipامكان تراكنش برون خط  دا در مقايسه با ساير خدمات پرداخت برخط به مرور از دست  خود را 
ميليون بار  150به  2012ها نيز در سال  رسيده است و تعداد تراكنش 31000به  2013تعداد پذيرندگان فعال در ميانه سال . است
ارائه خدمات  2015در ابتداي سال  اعالم نمود كه  Currenceشركت    Chipknipبا توجه به روند كاهش استفاده از . رسيد

Chipknip   متوقف خواهد شد. 

 MondexU:U  در بسياري از كشورهاي دامه فعاليت  در ا در اروپا آغاز به فعاليت نمود و  در ابتدا  ديگري كه  كيف پول الكترونيك 
و توسط  1990ال در س Mondexرساني  آغاز خدمت. است Mondexجهان خدمات خود را گسترش داد كيف پول الكترونيك 

دنيا با استقبال مواجه شد 50در  1998در سال  Mondex. در بريتانيا بود National Westminsterبانك  موفقيت . كشور 
Mondex  در سال در سال  Master Card 51شركت  1997موجب شد تا  به صورت  2001درصد سهام آن را خريداري و 

در ديگر  Mondexساختار  Master Cardهاي بعد  در سال. عرفي نمايدكامل آن را به عنواني يكي از خدمات خود م را 
 .خدمات خود استفاده كرد و به مرور ديگر خدمات خود را جايگزين آن نمود

در كشور ما . اين موارد تنها برخي از تجربيات كشورهاي مختلف در زمينه توسعه كيف پول الكترونيك به عنوان ابزار پرداخت خرد بودند
در حوزه توسعه كارت هوشمند انجام شده، كه كاربري اكثر اين كارت نيز در سطح حمل كارهايي  نقل عمومي باقي مانده و فراتر از آن  و ها 

به همين دليل و با . توسعه اين راه حل در برخي موارد مانند با ناكامي و يا عدم تحقق پتانسيل كامل اين ابزارها همراه شده است. اندنرفته
هاي مديريت پرداخت خرد در كشور ما، داشتن نگاهي علمي به توسعه اين راه حل و پذيرش آن توسط  به عدم موفقيت توسعه راه حلتوجه 

 .رسدمردم ضروري به نظر مي

 در حوزه بانكداري ادبيات معرفي سرويس جديد -3

در نحوه ارائه خدمات از هاي اخير، توسعه فناوري اطالعات و به تبع ان توسعه و تكامل بانكداري ال در سال دين را  كترونيك تغييراتي بنيا
الكترونيكي به مشتريان امكان  در واقع پرداخت .]6,5[سوي بانك ها و اجراي عمليات روزمره بانكي از سوي مشتريان در پي داشته است

اي  هر مكان و به نحوي سريعتر و با هزينه، در هر زمان، خود را به صورت الكترونيكي مالي روزمره يها دهد تا طيف وسيعي از تراكنش مي
در مقايسه با شعب بانكي سنتي به انجام برسانند هاي پرداخت الكترونيكي  بانكداري الكترونيك و ساير سيستمحقيقت،  در. ]7[كمتر 

دهاي مالي منج رود توسعه و انتشار اين فناوري خدماتي جديد محسوب شده و انتظار مي ر به حصول سيستم ها از سوي موسسات و نها
م غعلير ،و نتايج بررسي تجربيات ناموفق جهاني برخي محققين بنا بر نظراين در حالي است كه . تري گردد بانكي اثربخش

در توسعه قابليت هاي گزاف صورت گرفته از سوي بانك گذاري سرمايه ابزارها و ، بسياري از مشتريان يا از الكترونيك پرداختهاي  ها 
نجا كه حركت به سوي آدر اين ميان از . ]8[آورند گاه به استفاده از آن روي مي كنند و يا گه استفاده نمي رداخت الكترونيكهاي پ قابليت

در معامالت و خريدهاي روزمره، در اين خصوص  اي عمده هاي هزينه جويي صرفه پرداخت الكترونيك  د، كسب موفقيت  دار اي را به همراه 
هاي اصلي تحقق اين هدف، سوق دادن مشتران فعلي به  بسيار حائز اهميت بوده و يكي از راه يف پول الكترونيككدهنده خدمات  براي ارائه

روند پذيرش  تسريعتوانند به  هاي اصلي كه مي در اين ميان كسب اطالع نسبت به محركه. خواهد بود استفاده از كيف پول الكترونيكسوي 
 . ]9[جذابي براي بخش بانكي بدل شده است اين فناوري نوين منجر شوند، به موضوع

دامه بايد به اين نكته نيز اشاره نموده كه  د استقبال واقع شدن آن از سوي در ا در معرفي و عرضه هر فناوري نوين و مور براي موفقيت 
هاي  اربران نسبت به فناورينگرش ك. مشتريان هدف، قبل از هرچيز الزم است كاربران بالقوه نسبت به پذيرش فناروي مزبور اقدام كنند

هاي اطالعاتي مزبور  ها از تاثيراتي حياتي بر موفقيت پذيرش سيستم  هاي اطالعاتي جديد و پذيرش اين فناوري جديد اعم از سيستم
دور از انتظار نخواهد بود اگر عدم تمايل كاربران نهايي به پذيرش فناوري منجر به عد. ]11,01[برخوردار است م تحقق بر اين اساس 

د، سبب تقويت رضايت . منافع كامل فناوري مزبور براي سازمان مربوطه باشد در اين ميان سيستمي كه نيازهاي كاربران را برآورده ساز
ده از يك سيستم مي. شود كاربران گرديده و معياري عيني براي موفقيت سيستم محسوب مي در مواردي شاخصي  بطور مشابه استفا تواند 

در اين ميان توجه به اين نكته نيز بسيار حائز اهميت است كه موفقيت تنها به . سيستم اطالعاتي و پذيرش فناوري باشدبراي موفقيت 
داشت كيف پول در خصوص پذيرش  محدوديدر اين ميان هرچند مطالعات . ]21[كيفيت فني سيستم نوين مورد بحث بستگي نخواهد 
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در حال توسعهته صورت گرفته است، ياف در بسياري از كشورهاي توسعه الكترونيك در كشورهاي  اي نظير  همين اندك مطالعات محدود 
 . خورد كشور ما نيز به چشم نمي

هاي متمادي تمركز اصلي در بازاريابي  طي سال اين در حالي است كه .برجسته خواهد شدبر اين اساس نقش بازاريابي در صنعت بانكداري 
دامه به توسعه . ط عمومي معطوف بودخدمات بانكداري بر برقراري رواب در ا سپس اين توجه به تبليغات و ترفيعات فروش معطوف شد و 

 :]31[هاي ذيل است ها و فعاليت رويكرد بازاريابي در صنعت بانكداري مشتمل بر مولفهدر حال حاضر اما . فرهنگ فروش تغيير پيدا كرد

  بر اساس رويكردي منطقي، آگاهانه و استراتژيك تعيين و تدوين مشتريان و مخاطبان هدف خدمات بانكي 
 شناسايي نيازهاي فعلي و آتي مشتريان بازار هدف مطلوب و بازار هدف مورد نظر 
 اي كه به نحو مناسبي با نيازهاي مشتريان تطابق داشته و  سازي انتظارات و نيازها بگونه ورده خلق و ايجاد منافعي در جهت بر

 از رقباي آن متمايز سازنداي مشخص سازمان را  بگونه

 رساني و انتقال اين مزايا به نحوي اثربخش و كارا به بازار هدف اطالع 
0Fمدل پذيرش فناوري -1-3

1  

هاي جديد همواره داراي مشكالت متعددي در  تكنولوژي. هاي بنيادي دارد هاي جديد در جامعه با ديگر موارد تفاوت گسترش تكنولوژي
در استقبال از  مدل پذيرش فناوري، مدل تأييد شده. ي هستندفراگير شدن و پذيرش عموم اي است كه براي تشريح و آناليز رفتار جامعه 

د جامعه با توجه به بازخورد نسبت به فناوري. رود محصوالت و خدمات نوآورانه به كار مي هاي نو، به پنج گروه  در اين مدل تمامي افرا
د با تكنولوژيها د هريك از اين گروه. شوند تقسيم مي دهند كه فهم آن براي  هاي جديد رفتار كامالً متفاوتي را از خود نشان مي ر برخور

 5سهم نسبي هر يك از اين . ها، الزم و ضروري است تك گروه هاي گسترش و بازاريابي اختصاصي براي تك ي سياست درك بازار و ارائه
 :باشد مي 1ل محصول نوين مطابق شك/ گروه از كل مخاطبان هر فناوري

 
 محصول جديد/ گانه مخاطب فناورين 5هاي  نمودار سهم نسبي اعضاي گروه -1شكل 

 .گانه فوق پرداخته شده است5هاي  هاي رفتاري اعضاي هر يك از گروه تر مولفه به تشريح دقيق 1در جدول 

 گانه مخاطب فناوري جديد5هاي  هاي رفتاري اعضاي گروه مولفه -1جدول 

1Fنوآوران

2  

 ز تكنولوژي ه گروهي اطالق ميب ي پيشتازي در اين  هاي نوين بوده و دغدغه شود كه همواره به دنبال استفاده ا

هاي  پذيري بسيار باال برخوردار بوده و به دنبال رهبريت استفاده از فناوري اين افراد از ريسك.عرصه را دارند
 .جديد هستند

 دهند درصد از جمعيت را تشكيل مي 2,5 تعداد اين افراد در جامعه محدود بوده و حدود 

 يستاده و قيمتي باالتر از ارزش واقعي  همان كساني اند كه هنگام عرضه شدن محصول جديد، حاضرند در صف ا

                                                 
1 . Technology Adoption Model 
2 . Innovators 
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ين نفر بوده و الگويي براي ديگران تلقي شوند تا اول  .محصول را پرداخت كنند 

پذيرندگان 
2Fزودهنگام

3  

 ه از مردم نقشي مهم و حيات ي در گسترش يك محصول نوآورانه داشته، اولين پيروان گروه اول بوده و اين گرو

يشتاز و رهبر را دارند  .براي ساير اقشار حكم پ
  دهند درصد از جمعيت را تشكيل مي13,5در حدود. 
 ند، اكثريت جامعه  نقش مهم و حياتي اين دسته در اين است كه تا زماني كه آن ها از فناوري جديد استفاده نكن

 .شوند ك فناوري جديد را پذيرا نميريس
  آستانه آتش موتور رشد تكنولوژي)tipping point (ز گسترش فناوري در اين دسته است به سخن ديگر . پس ا

 .ي شروع رشد بهمني پس از اين گروه قرار دارد نقطه

3Fاكثريت اوليه

4  

  نا دهند، براي بهره درصد جامعه را تشكيل مي34اين افراد كه ند تر عمل مي وري جديد، سنجيدهگيري از ف  .كن

 ترجيح مي دهند كه هنگامي از يك تكنولوژي جديد استفاده كنند كه افراد ديگري از آن استفاده  اكثريت اوليه 
 .اند و به اصطالح عاميانه، امتحان خود را پس داده باشد كرده

 تكنولوژي نوين استفاد گيري از آن  اي به بهره اند، عالقه ه نكردهاين دسته تا زماني كه پذيرندگان زودهنگام از يك 

 .ندارند

4Fاكثريت ثانويه

5  
 34تر از فناوري  .گيرند هاي نوين بهره مي درصد جمعيت، منتقدان محصوالت جديد بوده و دشوار
 از آن استفاده ) درصد اول50(شوند كه اكثريت جمعيت  مند به محصول جديد مي اكثريت ثانويه هنگامي عالقه

 .كرده باشند

5Fگريزان فناوري

6   16ناوري نوين مي  . آورند درصد نهايي اجتماع كساني اند كه مگر در ضرورت و اجبار، رو به ف

 مشكالت اقتصادي، فقدان تحصيالت يا موارد مشابه باشد  .اين اكراه شديد ممكن است از 

نحوه به دليل رويكردهاي متفاوت هركدام از دسته هايي است كه  ها نيز داراي تفاوت ه محصول به آني صحيح اطالع رساني و ارائ ها، 
هاي مختلف، ممكن است در  در اين ميان نكته قابل توجه ديگر دراين است كه افراد براي محصول. در ادامه مقاله بدان پرداخته خواهد شد

ژه انجام شود و از اين رو، در اين مقاله با بندي براي محصول مورد نظر به طور وي لذا نياز است كه اين گروه. هاي مختلفي قرار بگيرند دسته
 . نگاه ويژه به كاربران كيف پول الكترونيك به عنوان يك فناوري نوين پرداخته خواهد شد

 نظريه انتشار نوآوري  -2-3

 :است 2مطابق شكل پذيرش يك نوآوري جديد از سود افراد جامعه در اكثريت موارد داراي مراحل رفتاري 

 
 رفتاري پذيرش يك نوآوري جديد مراحل -2شكل 

در نهايت به پذيرش تكنولوژي و خدمت نوين منجر مي ديگري  آگاهي به معني مطلع شدن . شود كامل شدن اين مراحل يكي پس از 
د عالقه است كه براي فرد انگيزه. فرد از يك محصول جديد است در . آيد تا به سمت محصول جذب شود اي به وجود مي مرحله بعد ايجا

                                                 
3 . Early Adopters 
4 . Early Majority 
5 . Late Majority  
6 . Laggards 
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سپس در مرحله . گيري كند كند تا بتواند تصميم هاي گوناگون و با رويكردهاي متفاوت ارزيابي مي مرحله ارزيابي، فرد محصول را از جنبه
كند و در نهايت اگر بازخورد مثبتي از آزمودن محصول داشته باشد،  آزمايش دست به آزمون زده و براي يك يا چند بار محصول را تست مي

 .گردد كنندگان دائم از فناوري جديد مي دهد و فرد وارد استفاده يپذيرش رخ م

عالوه بر اين، . پذيرد كه براي هر تكنولوژي جديد و فناوري نو، متفاوت است طي شدن اين مراحل با توجه به معيارهايي صورت مي
 :اين معيارها عبارتند از. معيارهاي پذيرش براي افراد مختلف، اهميتي متفاوت دارند

 
 سرويس جديد/ معيارهاي پذيرش محصول -3شكل 

 U6مزيت نسبيF

7:U دهد، ارزش افزوده و مزيت آن  كننده براي پذيرش تكنولوژي جديد مد نظر قرار مي اولين معياري كه مصرف
د عالقه برتري. هاي جايگزين است نسبت انتخاب در ايجا در ادامه توضيح . بدان است ها و مزاياي طرح جديد اولين محرك 

در عصر امروز بيان ويژگي د كه  دا هاي افزوده تبديل شده است و اين مهم  هاي محصول براي بازاريابي به بيان ارزش خواهيم 
د. باشد گواهي بر اهميت مزيت نسبي مي دار براي نمونه در بانكداري . مزيت نسبي ارتباط مستقيم با نرخ پذيرش فناوري 

جويي در وقت و هزينه و آساني كار در مقايسه با بانكداري سنتي، مزيتي نسبي بوده است كه باعث جذب  رفهالكترونيك، ص
 .ي آن شده است مخاطبان گسترده

 U7پذيري سازگاريF

8 :Uدات رفتاري مشتريان  سازگاري پذيري به معني ميزان سازگاري تكنولوژي نوين با امكانات موجود و عا
باشد،  هاي گسترده مي  ان كنوني، ارتباطات ميان خدمات مختلف بسيار به هم تنيده و در غالب شبكهبه دليل اين كه در زم. است

د يك عضو جديد به اين شبكه منوط به توانايي تعامل آن با ساير اجزا است پذيري نيز رابطه مستقيم با نرخ  سازگاري. ورو
لفن همراه هوشمند كه وارد بازار شده است، بايد بتواند هم براي مثال محصولي چون ت. پذيرش و گسترش تكنولوژي جديد دارد

هاي موجود مانند  نيازهاي رفتاري متريان مبتني بر ارتباطات را پاسخ دهد و هم بايد بتواند با بسترهاي ارتباطي موجود با دستگاه
كه توانايي تعامل با بسترهاي موجود  مدلي از گوشي همراه هوشمند. هاي همراه تعامل داشته باشد رايانه، اينترنت و ديگر گوشي

 .تواند به راحتي در ميان مردم گسترش يابد گاه نمي در كشور را ندارد هيچ

 Uپيچيدگي:U دراك و سختي كار با محصول جديد مي دشواري ا گيري از يك  هرچه پيچيدگي بهره. باشد پيچيدگي به معني 
ده از آن  ي گسترده ش و هزينهفناوري بيشتر باشد، بازاريابي و گسترش آن نيازمند تال دانش و فرهنگ استفا تري براي ارتقاء 

د برخالف معيارهاي قبلي، پيچيدگي رابطه. است در اين است كه اين  نكته. اي معكوس با نرخ پذيرش دار ي قابل توجه 
                                                 

7 . Relative Advantage 
8 . Compatibility 
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ده از سوي كاربر اطالق مي دشواري تعامل و استفا د ك. شود پيچيدگي، به  ديگر، هرچه تالش شو ه پيچيدگي فني به سخن 
به عنوان . ي سرويس دهنده منتقل شود، ارزش محصول از ديدگاه نشر و انطباق باالتر خواهد بود خدمات از سوي كاربر به حوزه

ه  نمونه محصوالتي كه نيازمند رايانه براي دسترسي مي باشند براي اقشار سالخورده و نامأنوس با رايانه، با موانع زيادي همرا
 .خواهد بود

 U8پذيري اهدهمشF

9:U ي يك محصول براي عموم و بازار هدف يكي ديگر از معيارهاي پذيرش و استفاده  قابليت رؤيت و مشاهده
د جامعه  مشاهده. از يك محصول جديد است ديدگان افرا داشته و هرچه يك محصول به  پذيري ارتباط مستقيم با نرخ پذيرش 

سازي  براي مثال هنگام گسترش و فرهنگ. گيري از آن باالتر خواهد بود هها براي آشنا شدن و بهر تر باشد، تمايل آن نزديك
گيري از  ها و توانايي افراد در مشاهده ديگران هنگام بهره هاي خودپرداز، قابل رؤيت بودن آن جلوي درب بانك استفاده از دستگاه

 .دستگاه يكي از عوامل موفقيت در پيشرفت اين فناوري در ميان مردم بود

 U9پذيري آزمونF

10:U د بازخورد شخصي است كه به بيان عمومي تحت عنوان  ترين عامل يكي از مهم فرا در الگوهاي رفتاري ا ها 
اي قابليت تكرار داشته باشد كه افراد بتوانند يك با آن را امتحان كنند و  اگر محصولي به گونه. شود تجربه و خاطره مثبت ياد مي
ها براي  ترين انگيزه از آن در ذهن ايشان ايجاد شده باشد، اين پسخورد مثبت يكي از قويي مثبتي  پس از يك بار استفاده تجربه

دارد كه با نرخ پذيرش رابطه اين قابليت يك فناوري نوين آزمون. ي مجدد خواهد بود استفاده در . ي مستقيم دارد پذيري نام 
 .اي از تأثير اين عامل در انتشار محصول جديد است ونهمحصوالت مصرفي جديد، بازاريابي با پخش اشانتيون در بين مردم، نم

 Uقيمت :Uشود كه نقش بسزايي  گيري در پذيرش فناوري جديد محسوب مي هاي محوري تصميم اين عامل به عنوان يكي از حوزه
 . كند هاي جايگزين ايفا مي را در ارزيابي مخاطب و تمايل وي نسبت به پذيرش فناوري بخصوص در مقايسه با گزينه

در معرفي و ترغيب به پذيرش كيف پول الكترونيك از سوي  IDTو  TAMمدل ابتكاري ادغام  -4
 شهروندان ايراني 

شده در اين نوشته، مدلي است بر پايه مدل پذيرش فناوري و نظريه انتشار نوآوري كه براي ترويج و ترغيب شهروندان ايراني  مدل ارائه
 :است 4شكل  معماري كلي اين مدل در يك نگاه به قرار. هاي خرد شهري تدوين شده است پرداختبه استفاده از كيف پول الكترونيك در 

 

                                                 
9 . Observability  
10 . Trialability 
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 در معرفي و ترغيب به پذيرش كيف پول الكترونيك از سوي شهروندان ايرانيIDTو  TAMمدل ابتكاري ادغام  -4شكل 

در مدل  دم  TAMچنانچه  دستهبه تشريح بيان شد، مر ي نوآوران، پذيندگان  جامعه براي پذيرش كيف پول الكترونيك به پنج 
دسته. شوند گريزان  تقسيم مي زودهنگام، اكثريت اوليه، اكثريت ثانويه و فناوري ها باعث موفقيت طرح كيف پول  درك اهميت يكايك اين 

در ميان مردم خواهد بود دسته. الكترونيك  در نظريه انتشار نوآوري به طور جداگانه بايد بررسي  ها معيارهاي براي هريك از اين  د شده  يا
 .شود

 گانه در پذيرش كيف پول الكترونيك5هاي  هاي رفتاري گروه تحليل ويژگي -1-4

در اين بخش به تحليل ويژگي با توجه به توضيحات پيش در ارتباط با 5هاي  هاي رفتاري كلي هر يك از اعضاي گروه گفته،  گانه 
در اين خصوص الزم بذكر است با توجه به اين كه اصوالً ارائه ابزار كيف پول الكترونيك . ذيرش فناوري پرداخته خواهد شدمعيارهاي پ

هاي مزبور صرفنظر  كند، از بررسي اين عامل در تحليل رفتار كاربران گروه هزينه خاصي را به كاربر تحميل نمي) كارت هوشمند غيرتماسي(
 .شده است

 گانه در پذيرش كيف پول الكترونيك5هاي  هيا رفتاري گروه ل ويژگيتحلي -2جدول 

 نوآوران

 مزيت نسبي

هاي نو، هنگامي به كيف پول  اين دسته به دليل عالقه شديد به فناوري. ترين معيار پذيرش است براي اين گروه، مزيت نسبي مهم
برشمردن تمامي . هاي خرد روزانه خواهد بود ها جهت پرداخت اي آني تمايزي بر آورند كه حس كنند اين تكنولوژي نقطه الكترونيك رو مي

جويي در وقت و هزينه و مزاياي بالقوه مانند عدم نياز حمل پول خرد و يا حتي توانايي  هاي افزوده اعم از مزاياي بالفعل مانند صرفه ارزش
كند و باعث ايجاد  اين امر براي نوآوران عالقه ايجاد مي. اهميت استتسويه حساب تنها با عبور از درگاه فروشگاه يا وسايل نقليه؛ بسيار حائز 

 .ها خواهد بود كنجكاوي و كشش براي آن

 پذيري سازگاري

زيرا در بطن تكنولوژي نوين، اندكي عدم انطباق با . پذيري براي نوآوران داراي اهميت است اما نه به ميزان مزيت نسبي معيار سازگاري
پذيري كيف پول الكترونيك بايد باعث تشديد مزيت نسبي آن باشد تا  اما كماكان سازگاري. محيط قبلي و چارچوب شكني نهفته است

هاي  پذيري كيف پول الكترونيك در قدم اول قابليت تعامل آن با سيستم سازگاري. ري به استفاده از آن داشته باشندنوآوران تمايل بيشت
نكداري با تلفن همراه مي در قدم دوم كيف پول الكترونيك بايد بتواند . باشد بانكداري اينترنتي، سيستم شتاب، نظام بانكي بر بستر تلفن و با

هاي هوشمند همچون كارت سوخت، كارت ملي هوشمند،  مات شهري در شهرهاي مختلف كشور و ديگر كارتهاي هوشمند خد با كارت
پول  از ديدگاه سوم قابليت تجميع كيف. شكل تعامل داشته باشد هاي هم نامه هوشمند و سيستم جرايم رانندگي و ديگر نظام گواهي

گونه كه  همان. پذيري خواهد بود هاي سازگاري هاي همراه از مؤلفه بر بستر گوشيي آن  هاي شمرده شده و قابليت ارائه الكترونيك با سيستم
 .پذيري، تأثير تشديدي بر ارزش افزوده و مزيت نسبي دارد ها عالوه بر سازگاري قابل مشاهده است اين تعامل

TAM 

بخش بندي بازار 
 هدف

 هاي درگاه
 بازاريابي

محورهاي ترغيب 
اطالع / در ترفيع

  

 

 

IDT 

مدل ابتكاري معرفي و 
ترغيب به پذيرش كيف 

ل  پ
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 پيچيدگي
هاي فناوري  تطبيق و يادگيري بااليي برخوردارند و پيچيدگياين افراد از تونايي . عامل پيچيدگي براي نوآوران از اهميت كمي برخوردار است

ي غيربحراني محسوب  لذا براي گسترش كيف پول الكترونيك در ميان نوآوران، پيچيدگي تكنولوژي نقطه. انگيز نيست ها هراس نو براي آن
 .شود مي

 پذيري مشاهده

پذيري از كمترين درجه اهميت براي اين دسته از افراد جامعه  د، معيار مشاهدهبه دليل اصرار و اشتياق نوآوران به استفاده از تكنولوژي جدي
تواند اثر معكوس داشته  پذيري در برخي موارد حتي مي هاي مشابه ديد كه مشاهده توان در نمونه حتي در برخي موارد مي. برخوردار است

امعه توزيع نشده و خيلي قابل مشاهده نيست و عالقه به پيشتازي در زيرا نوآوران همواره به دنبال مواردي هستند كه كماكان در ج. باشد
 .استفاده از آن را دارند

 پذيري آزمون

پذيري نيز براي آنان از اهميت قابل توجهي برخوردار  هاي جديد اهميت آزمون پذيري باالي نوآوران، براي تكنولوژي به دليل قابليت ريسك
مودن و ايجاد اطمينان خاطر ندارند و در صورت وجود مزاياي نسبي قابل توجه به راحتي دست به كار شده اين گروه نياز زيادي به آز. نيست

شود كه در  آزمودن محصول و بدست آوردن اطمينان خاطر، بيشتر براي اكثريت جامعه مطرح مي. كنند و از كيف پول الكترونيك استفاده مي
 .ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت

گان پذيرند
 زودهنگام

 مزيت نسبي

اين . براي اين گروه نيز مزيت نسبي بسيار حائز اهميت است. ي مزيت نسبي، رفتاري مشابه نوآوران دارند پذيرندگان زودهنگام در زمينه
و مزاياي نسبي  هاي افزوده ها در ارزش ي آن باشند لذا عالقه دسته اولين پيروان نوآورانند و براي مردم ديگر در حكم رهبران عقيده مي

به سخن ديگر تا زماني كه پذيرندگان . ادبيات ارتباط با اين دسته از افراد در بيان اهداف و جذب باورهاست. تكنولوژي جديد نهفته است
خواهند هاست، به استفاده از آن اقدام ن زودهنگام به اين باور نرسند كه تنها هدف كيف پول الكترونيك ايجاد ارزش افزوده در زندگي آن

بينيم كه بوجود آمدن اين باور در ذهن پذيرندگان زودهنگام كه  مي Appleهاي نوين مشابه مانند شركت  براي مثال در تكنولوژي. نمود
هدفي جز بهبود كيفيت زندگي و سودآوري ندارد، مستقل از مشخصات فني دستگاه، اين دسته به استفاده از آن اهتمام  Appleشركت 

 . آورند مورد كيف پول الكترونيك نيز، اين باور را مزاياي نسبي طرح بوجود ميدر . ورزند مي

 پذيري سازگاري
قابليت تعامل كيف پول الكترونيك با ديگر عوامل شبكه پول خرد . پذيري براي پذيرندگان زودهنگام از نوآوران بيشتر است اهميت سازگاري

كند كه بتواند درون شبكه  در ديد اين گروه تكنولوژي نوين زماني اهميت خود را پيدا ميبراي اين گروه از اين جهت حائز اهميت است كه 
 .خدمات جايگاه خود را يافته و با تعامل با ديگر اعضا، نقش خود را ايفا كند

 پيچيدگي
وردارند و لذا پيچيدگي و دشواري استفاده گروه پذيرندگان زودهنگام نيز همانند نوآوران از توانايي درك باال و قابليت انطباق قابل توجهي برخ

ي پيچيدگي را  ها اثبات شده باشد، دغدغه ها داراي اهميت زيادي نيست و چنانچه مزاياي نسبي طرح براي آن از فناوري نوين براي آن
 .نخاهند داشت

 پذيري مشاهده

نگام است زيرا اين افراد در نياز زيادي براي مشاهده پذيري كيف پول الكترونيك نيز مورد كم اهميتي براي پذيرندگان زوده مشاهده
البته از نقطه نظر اينكه اين افراد براي اكثريت اوليه در حكم راهبر و پيشرو هستند، . محصول جديد ندارند تا ريسك استفاده از آن را بپذيرند

جذب خود دسته پذيرندگان زودهنگام، اين مهم اهميت اما براي . پذيري كيف پول الكترونيك به ايفاي نقش آنان كمك خواهد نمود مشاهده
 .اندكي دارد

 پذيري آزمون
گونه كه بيان شد، پذيرندگان زودهنگام پذيراي  همان. شود پذيري كيف پول الكترونيك براي اين دسته پررنگ تر از نوآوران ظاهر مي آزمون

لذا آزمودن براي . كند پذيري آنان را در رسيدن به اين باور كمك مي زمونهاي نويني هستند كه داعيه ايجاد رشد و ارزش دارند و آ فناوري
 .يابد تا با پسخورد مثبت باور به هدف واالي كيف پول الكترونيك را برايشان تسهيل نمايد ها اهميت مي آن

اكثريت 
 اوليه

 مزيت نسبي

ي اول مزيت نسبي براي اين دسته از افراد داراي اهميت  ر وحلهد. اي دارد هاي عمده ي قبل تفاوت مدل رفتاري اكثريت اوليه با دو دسته
باشند، اين دسته از مردم بيشتر به مزاياي نسبي قابل  برخالف پذيرندگان زودهنگام كه همواره به دنبال اهداف فناوري نو مي. متفاوتي است

و اوليه كارت هوشمند حمل و نقل عمومي براي  براي نمونه برتري غالب. دهند دسترس و عملي طرح كيف پول الكترونيك اهميت مي
پذيرندگان زودهنگام رشد وجهه اجتماعي و حركت به سوي خدمات الكترونيك است در حالي كه براي اكثريت اوليه كاهش دردسر و 

لذا براي . وشمند استجلوگيري از اتالف وقت مربوط به تهيه بليت بوده و براي اكثريت ثانويه تخفيف موجود درصورت استفاده از كارت ه
البته كماكان اهميت مزاياي . ها متفاوت بوده و بيشتر رويكرد عملي دارد اكثريت اوليه، مزاياي نسبي داراي اهميت اند اما سبك و جنس آن

 .نسبي براي اكثريت اوليه به اندازه دو دسته قبل نيست

 پذيري سازگاري

چنانچه . پذيري پايين اين گروه است دليل اين امر در ريسك. ي قبل است بيشتر از دو دسته پذيري براي اكثريت اوليه بسيار اهميت سازگاري
يك فناوري جديد، تزلزل شديد شبكه خدمات و امكانات اين افراد را موجب شده و نتواند با محيط كنوني تعامل كند،  باعث اضطراب و رانده 

رونيك بايد بتواند با بسترهايي كه هم اكنون در اكثريت مردم نفوذ دارند مانند سيستم كيف پول الكت. ها شده و نمي تواند نفوذ كند شدن آن
 .هاي هوشمند خدمات شهري و ديگر موارد، ارتباط برقرار كند تا اكثريت اوليه پذيراي آن باشد هاي خودپرداز، كارت شتاب، دستگاه

 پيچيدگي

يچيدگي تكنولوژي جديد، برخالف دو دس ته نخست، براي اكثريت اوليه بسيار مهم است زيرا اين گروه بزرگ توانايي تطبيق معيار سوم يا پ
هاي آن در نيمه  بااليي ندارند و كيف پول الكترونيك بايد كمترين پيچيدگي را از سوي مشتريان و مردم داشته باشد و تمامي پيچيدگي

ترين  در ادامه خواهيم گفت كه مهم. ريت اوليه و ثانويه خواهد بودترين پيچيدگي غيرقابل درك باعث رنجش اكث كوچك. دهنده باشد سرويس
عامل براي اكثريت اوليه مشاهده كيف پول الكترونيك در دست پذيرندگان زودهنگام است، لذا پيچيدگي آن بايد در حدي پايين باشد كه در 

 .ه باشدگيري تا حد خوبي منتقل شد ي بهره اين مشاهده، عالقه الزم ايجاد شده و نحوه
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 پذيري مشاهده

ها در تعريف اين دسته، پيروي از پذيرندگان  يكي از فرض. ترين معيار براي اكثريت اوليه است پذيري مهم گونه كه اشاره شد، مشاهده همان
اشته و آستانه آتش لذا چنانچه بستر مشاهده براي كيف پول الكترونيك وجود نداشته باشد، اكثريت اوليه توانايي پيروي ند. زودهنگام است

كنند كه در اطراف خود افراد  اين گروه تنها هنگامي به راحتي از يك فناوري نوين استقبال مي. موتور گسترش فناوري آغاز نخواهد شد
 .ديگري از اين فناوري استفاده كرده و راضي باشند

 پذيري آزمون

پذيري از اين نظر كه در  اهميت آزمون. وت با بقيه معيارها را خواهد داشتپذيري براي اكثريت اوليه رفتاري متفا معيار نهايي يا آزمون
تر از پذيرندگان زودهنگام خواهد بود اما از اين نقطه نظر كه فناوري كيف  پذيري است، براي جمعيت اوليه مهم ي معكوس با ريسك رابطه

تر از پذيرندگان  متفاوت است توانايي آزمون در اكثريت اوليه پايين هاي نوين بوده و با محصوالت ديگر ي تكنولوژي پول الكترونيك از دسته
لذا براي . تر از پذيرندگان زودهنگام است به سخن ديگر آزمودن محصول جديد تكنولوژي محور براي اكثريت اوليه مشكل. زودهنگام است

 .نگامتر از پذيرندگان زوده پذيري داراي اهميت است اما كمي كمرنگ اين دسته، آزمون

اكثريت 
 ثانويه

 مزيت نسبي
گونه آورده شد،  همان. كنند هاي رفتاري اكثريت ثانويه تفاوت چنداني با اكثريت اوليه نداشته و تنها در موارد محدودي متفاوت عمل مي مدل

ارائه مزاياي . وس داشته باشداي كامال عملي و ملم مزيت نسبي براي اكثريت ثانويه داراي اهميت است اما در اين مزايا بايد سبك و نحوه
ضمنا اهميت مزاياي نسبي براي اكثريت ثانويه . باشند هاي افزوده ملموس مي هايي از اين ارزش كشي نمونه هاي قرعه تخفيفي و يا جايزه

 .باشد كمتر از پذيرندگان زودهنگام مي

تنها مورد قابل توجه در اين . باشند ميتي مشابه اكثريت اوليه ميپذيري نيز براي اكثريت ثانويه داراي اه پذيري و مشاهده معيارهاي سازگاري
 .شود ها ظاهر مي پذيري اكثريت ثانويه از اوليه كمتر است، اين عوامل كمي پررنگ در نظر آن است كه چون ريسك

تفاوت . شود ن عامل جذب محسوب ميتري پذيري براي اكثريت ثانويه بسيار حائز اهميت بوده و مهم آيد مشاهده گونه كه از تعريف برمي همان
ي كيف پول الكترونيك در دست افراد پيشتاز يا پذيرندگان  عملي اكثريت ثانويه با اكثريت اوليه در اين است كه اكثريت اوليه با مشاهده

از كيف پول الكترونيك استفاده  ها بايد شوند اما براي اكثريت ثانويه، بيش از نيمي از مردم اطراف آن زودهنگام به استفاده از آن ترقيب مي
اند كه تا زماني اكثر جمعيت  از يك فناوري نو  اين افراد كساني. ها از بين رود و بدان متمايل شوند ي از آن براي آن كنند تا ترس استفاده

 .ها وجود دارد گيري نكنند، ترس تغيير براي آن بهره

 پذيري سازگاري

 پيچيدگي

 پذيري مشاهده

 پذيري زمونآ

  فناوري

 گريزان

زيرا اين افراد توانايي انطباق ندارند و تا زماني كه مجبور . درصد نهايي جامعه كه فناوري گريزند كاري بسيار دشوار است16متقاعد كردن  مزيت نسبي
كنندگان از كيف پول الكترونيك محدوديت تنها راه وارد كردن اين گروه به جمع استفاده . نباشند راضي به استفاده از تكنولوژي جديد نيستند

گيري از آن  ي ماهانه روي كيف پول الكترونيك مي تواند اين گروه را نيز به بهره براي مثال منتقل كردن يارانه. ها و اجبارهاي قانوني است
پذيري به  يري، پيچيدگي و مشاهدهپذ معيار مزيت نسبي براي اين دسته از افراد خيلي مهم نيست و اهميت معيارهاي سازگاري. مجاب كند

 .ي خود مي رسند بيشينه

 پذيري سازگاري

 پيچيدگي

 پذيري مشاهده

 پذيري آزمون

ها و  هاي رفتاري يكايك گروه ي بصري نيازمنديم كه با توجه به مقايسه هاي بدست آمده از تحليل مدل ي جلوه بندي و ارائه براي جمع
د شده براي آنبررسي قياسي معيارهاي ي دهيم ا ي اين  الزم بذكر است براي تهيه. ها، نموداري نرماليزه شده براي اين اقشار جامعه ارائه 
نتايج حل . هاي صورت گرفته، در فضايي دوبعدي دستگاه نامعادالت پنج در پنج تشكيل شده و حل گرديده است نمودار با توجه به مقايسه

 .گانه براي اقشار مختلف جامعه است ي اهميت معيارهاي پنج گر رفتار كيفي توزيع نرماليزه شده نكه در نمودار نمايش داده شده، بيا
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 هاي مختلف اي ميزان اولويت و اهميت معيارها براي اعضاي گروه نمودار مقايسه -5شكل 

 هاي پذيرنده فناوري بندي بازار مبتني بر گروه بخش -2-4

ي بازاريابي و  باشد كه با توجه به آن نحوه بندي مردم جامعه هدف مي ترين نتايج مدل پذيرش تكنولوژي جداسازي و بخش مهميكي از 
دسته ارائه ذكر آن پرداخته و آنان را  بايد دقت شود كه گروه. آيد گانه پذيرنده بدست مي هاي پنج ي محصول براي هريك از  هايي كه به 

د بررسي مي در  د نظر قرار گرفته گانه، جايگاهي را به آن هاي پنج ستهكنيم تا  دهيم، با نگاه آماري مور ديگر رفتار . اند ها اختصاص  به سخن 
در اين است كه اين تقسيم. شود قاطب آنان بررسي مي ديگر  در پذيرش كيف  بندي با توجه رفتار گروه نكته قابل توجه  هاي مختلف مردم 
 .هاي نوين ديگر مشموالن اين گروهبندي تغيير خواهد كرد وط به آن بررسي شده است و براي فناوريهاي مرب پول الكترونيك و حوزه

نظر و متخصص در حوزه  ي نوآوران را عمدتًا افراد صاحب هاي ذكر شده براي كيف پول الكترونيك، مشموالنِ دسته با توجه به ويژگي
در تعامل با اين دست خدمات  اين افراد كساني. دهند كي تشكيل مياندركاران حوزه خدمات بان فناوري اطالعات و نيز دست اند كه همواره 
گيري از خدمات بانكي بر  هاي مشابه مانند بهره در تكنولوژي. هاي نويني همچون كيف پول الكترونيك هستند بوده و همواره پيگير فناوري

ده از اين فنا در زمينهبستر اينترنت و تلفن همراه نيز، پيشتازان استفا درگير  د صاحب نظر و  لذا . اند ي خدمات بانكي بوده وري، همين افرا
ها،  هاي اقماري بانك هاي حوزه خدمات بانكي، شركت پرسنل شركت. بيني نمود توان اين امر را براي كيف پول الكترونيك نيز پيش مي

هاي تخصصي خدمات بانكي و  گاه كنندگان در نمايش شركت ي اقتصادي و مالي، كارشناسان حوزه بانك و خدمات بانكي، كارشناسان عرصه
 .شوند ي مذكور تلقي مي ديگر افراد مشابه، اعضاي مجموعه

دوم پذيرندگان كيف پول الكترونيك پذيرنگان زود هنگام در بخش چنانچه گذشت، گروه  هاي گذشته به  اند كه الگوهاي رفتاري آنان 
دانشجويان يا به طور عام توان پيش با توجه به اين امر مي. تفصيل بيان شد تر دانشگاهيان اعم از اساتيد، محققان  بيني كرد كه غالب 

دگيري و انطباق باال هستند كه به . ي پذيرندگان زودهنگام خواهند بود دانشگاه و دانشجويان، زيرمجموعه دانشجويان كساني با توانايي يا
. كنند آورد، استقبال مي ها به ارمغان مي هاي فراواني را براي آن رونيك كه مزايا و ارزشهاي نويني مانند كيف پول الكت راحتي از فناوري

دانشجويان، فارغ نيز دومين ... هاي نويني همچون رايانه، ارتباطات، فناوري اطالعات و  هاي مرتبط با فناوري التحصيالن حوزه عالوه بر 
هاي تكنولوژي محور داراي تحصيالت  توان گفت تمامي كساني كه در حوزه كلي مي به طور. باشند ي پذيرندگان زودهنگام مي زيرمجموعه

 .گردند ي تعامل و ارتباط با اين عرصه را دارند، بالقوه پذيرندگان زودهنگام كيف پول الكترونيك محسوب مي زمينه عاليه بوده و پيش

در دست پذيرندگان زودهنگام دسته سوم كه اكثريت اوليه هستند كه به نوعي نيازمند مشاهده كيف پ ول الكترونيك و مزاياي آن 
ي  اند كه در وهله كارمندان ادارات كساني. شوند كارمندان ادارات دولتي و خصوصي اولين زيرمجموعه مهم اين دسته محسوب مي. باشند مي
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دا در اطراف خود بوده و قابليت مشاهده بااليي را  د زيادي  در تعامل با افرا در ثاني، به شكل روزمره از خدمات مختلف اول، همواره  رند و 
ده و بالقوه نيازمند بستري چون كيف پول الكترونيك مي پرداخت بهره ديده مي همان. باشند گيري نمو شود توانايي انطباق و  گونه كه 

دانشجويان كمتر است اما كماكان با بازاريابي صحيح و سياست د از گروهي چون  دگيري اين افرا ي آن خواهيم  ؤثري كه به اشارههاي م يا
د ي استفاده توان آنان را به جرگه پرداخت، مي د نمو د نيز همانند . كنندگان از كيف پول الكترونيك وار دارندگان شغل آزا تجار، كسبه و 

رمندان همواره در تعامل زيرا آنان نيز مانند كا. كارمندان بوده و الگوهاي رفتاري مشابهي را در پذيرش كيف پول الكترونيك خواهند داشت
د جامعه بوده و همواره نظاره در اين عرصه هستند با افرا ديگر نيز پرداخت روزانه هزينه. گر و پيرو رفتار پذيرندگان زودهنگام  هاي  از سوي 

اكثريت اوليه هستند،  دسته ديگر افراد جامعه كه زيرگروه. باشد مختلف از جمله حوزه پرداخت خرد از موارد جدانشدني زندگي اين گروه مي
در ارتباط با جمعيت فعال  آموزان نيز كساني دانش. باشند آموزان مدارس در مقاطع مختلف مي دانش در بطن جامعه بوده و همواره  اند كه 

لب اكثريت اوليه را برداري از ديگرانند و لذا سومين مجموعه غا نظير الگو هاي بي آموزان مصداق عالوه بر اين، دانش. نمايند جامعه زندگي مي
 .دهند تشكيل مي

زيرگروه اول اين . اند كه يا در تعامل كمي با بطن اجتماع بوده و يا از توانايي انطباق اندكي برخوردارند اكثريت ثانويه متشكل از كساني
درون. باشند دار مي مجموعه، زنان خانه دليل رفتار اجتماعي  دارد گراي اين گروه، امكان تغيير و انطباق به  توان  مي. اندكي براي آنان وجود 

به . آورند كه غالب جمعيت از آن استفاده كرده و راضي باشند دار به استفاده از كيف پول الكترونيك روي مي ديد كه تنها هنگامي زنان خانه
فراد ميان له تطبيق با فناوري جديد را ندارند نيز، اي كه خيلي در تعامل با اجتماع نيستند و از طرف ديگر حوص  سال و بازنشسته طور مشابه، ا

دغدغه در نگاه سوم مي. گيرند در مجموعه اكثريت ثانويه قرار مي در  هاي سطوح اوليه زندگي  توان بيان كرد كه به طور كلي، كساني كه 
دسته اكثريت ثانو محبوس بوده و زماني براي بهبود و تطبيق نداشته و يا آن را ضروري نمي در  د  نمونه. باشند يه مييابند نيز  ي اين افرا

 .كارگران روزمزد اند

هاي  گريزان كيف پول الكترونيك متشكل از افراد بيسواد، از كار افتاده و سالمندند كه با طبيعت تطبيق و انطباق با فناوري نهايتًا فناوري
د اجتماع براي پذي اين افراد همان. نوين مغايرند در اين گونه كه اشاره شد سخت ترين افرا رش كيف پول الكترونيك بوده و آخرين نفرات 

 .باشند طيف مي

 .اي بر بخش بندي بازار هدف كيف پول الكترونيك است خالصه 6شكل 

 
 بخش بندي بازار هدف كيف پول الكترونيك -6شكل 

 يف پول الكترونيكگزاري اتخاذ راهكارهاي ترويج و ترفيع ك سياست -تحليل كاربردي مدل -5
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گيري از مدل ابتكاري ارائه شده، محورهاي اصلي و راهكارهاي ارائه  توان با بهره ها، مي بندي بازار و شناخت زيرگروه با توجه به قسمت
در جدول . ها تعيين نمود هاي منحصر به فرد گروه كيف پول الكترونيك را با توجه ويژگي ورهاي كارها و مح سرفصل راه 4بر اين اساس 

 .رساني ارائه شده و در ادامه به تشريح مالحظات و نحوه كاربرد اين ابزارها پرداخته شده است ترفيعي و اطالع

 ابزارهاي ترويج و ترفيع كيف پول الكترونيك نزد شهروندان ايراني -4جدول 

 نوآوران
 شركت درهمايش ها، گردهمايي ها و سمينارهاي تخصصي در حوزه خدمات بانكي 
 راه اندازي و شركت در نمايشگاه هاي اين حوزه 
 ارائه مقاالت در مجله هاي تخصصي اين عرصه 

 پذيرندگان زودهنگام
 اجراي طرح كيف پول الكترونيك در دانشگاه ها 
 رسانه ها و مطبوعات تخصصي در رشته هاي مختلف 
 بهره گيري از شبكه هاي اجتماعي و تاالرهاي علمي- تخصصي 

 اكثريت اوليه
 افزايش تعداد و تنوع درگاه هاي استفاده در نقاط پر تردد 
 رسانه ها و مطبوعات عمومي 
 نمايشگاه ها و گردهمايي هاي عمومي 

 اكثريت ثانويه

 افزايش درگاه هاي استفاده در تمامي نقاط 
 ارائه تخفيف هاي هدفمند 
  بهره گيري ازbuzz marketingو بازاريابي دهان به دهان  
 بهره گيري از رسانه هاي خانوادگي 

 اعمال محدوديت ها و اجبارهاي قانوني   فناوري گريزان

  
 

با . هاي افزوده آن است ياي نسبي و ارزشچنانچه از نتايج مدل بدست آمد، محوريت عرضه كيف پول الكترونيك براي نوآوران مزا
راهكارهاي نيل به اين مورد؛ برگزاري . رساني صحيح و از طريقي منطبق با نوآوران اين عرصه داراي اهميت است توجه به اين مهم اطالع

زاياي اين خدمت به رساني و نمايش م پول الكترونيك براي اطالع هاي تخصصي كيف ها، سمينارها و كنفرانس ها، گردهمايي همايش
رساني به اين روش، داراي  دقت شود كه اطالع. باشد اند، مي نظران و كارشناسان خدمات بانكي تشكيل شده نوآوران اين عرصه كه از صاحب

در اين . گويد قالبي كامال تكنولوژي محور است كه با زبان خود نوآوران با آنان سخن مي ديگر اقدامات تهيه مقاالت تخصصي  زمينه و از 
در مطبوعات تخصصي اين حوزه است ديده مي همان. انتشار آن  دقيقا از همين  گونه كه  شود بهترين راه ترقيب و جذب نوآوران اين زمينه 

هاي واقعي طرح نوين به زبان  نظران و كارشناسان جوياي ارزش با توجه به محوريت مزيت نسبي، صاحب. هاي بازاريابي است كانال
همچنين يكي . رساني كيف پول الكترونيك بايد بر اين سياق باشد ند لذا بايد توجه شود كه مطالب ارائه شونده براي اطالعباش تخصصي مي

اندازي و شركت در نمايشگاه تخصصي است تا  ي محصول و نمايش مزاياي آن به نوآوران راه هاي مفيد ايجاد زمينه براي عرضه ديگر از راه
 .هاي افزوده كيف پول الكترونيك باور آورند يك به ارزشنوآوران بتوانند از نزد

طور كه اشاره شد، جذب نوآوران و پذيرندگان زودهنگام در حكم ضرورت بنيادي گسترش و نفوذ تكنولوژي بوده و بايد با حميت  همان
ها  تر است و غالب پتانسيل تر و ظريف ي مهم در اين است كه اين مهم براي پذيرندگان زودهنگام بسيار مشكل نكته. و جديت بدان پرداخت

دانشگاهيان يكي از مهم. ها بايد براي اين موضوع صرف شود و تالش ها  اند و يكي از بهترين راه  ترين پذيرندگان زودهنگام ديده شد كه 
شود  ها باعث مي در دانشگاه به سخن ديگر اجراي اين طرح. هاست براي جذب آنان، ارائه و نمايش مزاياي كيف پول الكترونيك در دانشگاه

ده شدن كيف پول الكترونيك به عنوان ارتقا . اين قشر از نزديك با اين فناوري آميخته شده و با جان و دل پذيراي آن باشند دا نشان 
در اين زيرگروه خواهد بود ي جايگاه اجتماعي و رفاهي دانشگاهيان قوي دهنده ذبه طرح  دوم براي ارائ. ترين جا ه كيف پول روش مؤثر 

هاي تكنولوژي  كردگان حوزه ها و مطبوعاتي است كه مخاطب آن دانشگاهيان و تحصيل الكترونيك به پذيرندگان زودهنگام استفاده از رسانه
هاي سطح  هاي مورد هدف، رسانه هاي تخصصي رشته هاي تخصصي، نمايشگاه هاي مختلف، سايت هاي تخصصي رشته مجله. محور باشد

 . هاي بازاريابي مفيدي براي دستيابي به اين گروه است واردي از اين دست، كانالباال و ديگر م

در ميان پذيرندگان زودهنگام و سرعت بخشيدن گذر آن به  هايي كه بسيار مي يكي از درگاه تواند براي گسترش كيف پول الكترونيك 
در نقش تشديد كننده ايفاي نقش نموده و  ها مي اين شبكه. هاي اجتماعي مجازي است گيري از شبكه اكثريت اوليه مؤثر باشد، بهره توانند 
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هاي اجتماعي  ي پذيرندگان زودهنگام توسط اكثريت اوليه، همين شبكه هاي مشاهده يكي از درگاه. روند گسترش را بسيار بهبود بخشند
د پيشتاز، تمايل به انجام  دها از افرا دريافت پيشنها دنبال كردن اخبار و  عالوه بر اين . گردد ي جامعه پخش مي كاري در گسترهاست كه با 

. هاي بسيار مفيدي نمايد تواند از اين درگاه براي جذب پذيرندگان زودهنگام و اكثريت اوليه استفاده متولي طرح كيف پول الكترونيك نيز مي
ده از شبكه جزئيات نحوه هاي اجتماعي است و  نيازمند دانش فني شبكههاي همگاني  هاي اجتماعي براي بازاريابي و آغاز تحول ي استفا

دانش نوين  در اكثريت جامعه محتاج اين  متوليان طرح كيف پول الكترونيك براي قوت بخشيدن به رشد بهمني كيف پول الكترونيك 
 .باشند مي

دانش د و  ي مهم و محوري  يج مدل نقطهبا توجه به نتا. دهند آموزان تشكيل مي چنانچه گذشت اكثريت اوليه را كارمندان، شاغلين آزا
د و تنوع مراكز پذيرنده و  لذا مهم. پذيري محصول است اكثريت اوليه، مشاهده ترين اقدام براي گسترش كيف پول الكترونيك، افزايش تعدا

در مناطق پر رفت و آمد و گلوگاه درگاه ده از كيف پول الكترونيك،  پر تردد شهر كه هاي  نقاط مهم و گره. هاي اجتماعي است هاي استفا
داشته و آنان مي توانند از  ديد اكثريت اوليه قرار  در حوزه  دارند، نقاطي اند كه مكررأ  قابليت مشاهده شدن توسط جمعيت فعال جامعه را 

ها و  كحمل و نقل عمومي، معابر مهم، شعب مهم بان. جويند، الگوبرداري نمايند پذيرندگان زودهنگام كه از كيف پول الكترونيك بهره مي
 .باشند هاي مهم مي هاي بارزي از اين گره ديگر مواردي از اين دست نمونه

دوم، بهره در جذب اكثريت اوليه مؤثر باشد ها و مطبوعات عمومي مي گيري از رسانه در اولويت  هاي  ي ملي، روزنامه رسانه. تواند 
سازي كيف پول الكترونيك براي اكثريت  د، كانال تبليغات و فرهنگهايي كه مخاطب عام دارن هاي خبري و ديگر رسانه كثيراالنتشار، سايت

ديگر گسترش اين فناوري، ارائه. اوليه خواهند بود در نمايشگاه روش    هاي عمومي است كه بخش غالب شركت ها و گردهمايي ي آن 
 .باشند كنندگان در آن اكثريت اوليه مي

پذيري انجام شده در جذب  ه اكثريت ثانويه برسد، راهكارهاي افزايش مشاهدهي پوشش كيف پول الكترونيك ب در صورتي كه محدوده
نموده و  اكثريت اوليه بايد به نقاط كم رفت و آمد شهر نيز تعميم يابد تا اكثريت ثانويه نيز بتوانند استفاده از كيف پول الكترونيك را مشاهده

ده از آن ترغيب شوند دن اين تكنولوژي بوده و بايد پوشش آن تمامي شهر را بگستراند اين تعميم گسترده به معني. به استفا راهكار . جاافتا
در صورت بهره ديگر ارائه تخفيف دي چون بازنشستگان و زنان خانه هايي  ها  دار به اين تخفيف گيري از كيف پول الكترونيك است زيرا افرا

يا انتشار گسترده و  Buzz Marketingدر اكثريت ثانويه استفاده از  راهكار بسيار مؤثر بعدي براي نفوذ. دهند ي خوبي نشان مي عالقه
دهان ابزار و كاركردهاي كيف پول الكترونيك است دهان به  ها و هداياي  هايي چون جايزه استراتژي. مبتني بر هجمه تبليغاتي و بازاريابي 

در نهايت استفاده از رسانه و مطبوعات با مخاطب اكثريت . ن استولوله در بين مخاطبا) اصطالحًا(دهي اين  نوآورانه از جمله ابزارهاي شكل
هايي از رسانه  هاي رسانه ملي نمونه هاي خانواده و سريال مجله. ثانويه نيز براي گسترش كيف پول الكترونيك در اين دسته مفيد خواهد بود

 .با مخاطب اكثريت ثانويه است

دهاي به كار برده شده، از روي ميل و اختيار جذب اين فناوري نخواهند شد و تنها با آخرين گروه جمعيتي كه فناوري گريزانند با مت
ده از كيف پول الكترونيك نمود ها و اجبارهاي قانوني مي اعمال محدوديت دار به استفا براي مثال، با حذف بليت كاغذي و . توان آنان را وا

 .نقل عمومي اجتناب ناپذير خواهد بود و ملگيري از ح پول نقد، استفاده از اين تكنولوژي براي بهره

 بندي جمع -6

در كشورهاي توسعه ده از كيف پول الكترونيك  داختن به تجربيات استفا يافته و مروري بر اهميت  در اين مقاله سعي شد ضمن پر
د تدوين استراتژي بازار ها و مدل پرداختن به تكنيك در حوزه خدمات نوين بانكي، بر ابعا يابي و بطور ويژه عمليات ترفيع و هاي بازاريابي 

هاي توسعه و  بر همين اساس با توجه به مدل. ترويج كيف پول الكترونيك در كشور به عنوان ابزاري كاربردي و قابل استفاده پرداخته شود
د و هدف ترويج فناوري در حوزه خدمات بانكي، مدلي تركيبي و ابتكاري براي برآور در بين گيري مخاطبان بالق هاي نوين  وه اين ابزار 

 .شهروندان ايراني تدوين گرديد

در وهله نخست با تكيه بر نظر خبرگان ودست اندركاران حوزه بانك و بطور ويژه، متخصصان حوزه  با توسعه مدل تركبيب ابتكاري، 
يك در كشور پرداخته شد و بر مبناي پرداخت خرد، به شناسايي و تحليل ابعاد حائز اهميت براي هر يك از كاربران بالقوه كيف پول الكترون

د گرديد رساني براي دسترسي به هر يك از گروه هاي تبليغاتي و اطالع اين شناخت، ابزارها و گزينه اين مدل پيشنهادي . هاي مزبور پيشنها
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د و به منظور ها و نهادهاي ارائه دهنده خدمات پ تواند به عنوان مبنايي براي معرفي كيف پول الكترونيك از سوي بانك مي داخت خر ر
 . هاي استراتژيك بازاريابي و بخصوص ترفيع و ترويج مورد استفاده قرار گيرد شناسايي و تدوين برنامه

 تقدير و تشكر -7

داني خود را نسبت به مساعدت در انتها، نگارندگان بر خود الزم مي هاي جناب مهندس سعيد ماركالئي،  ها و همكاري دانند مراتب قدر
وكار اين  هاي هوشمند اتيك پارس و نيز آقاي مهندس محمد جالليان، معاونت محترم توسعه كسب محترم شركت توسعه فناوريمديرعامل 

 . شركت ابراز نمايند
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