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 چكیده

است اين نوع  گرديدهظام پرداخت از طريق موبايل امكاني است كه در بسياري از كشورها فراهم ن 
گوشي هاي تلفن همراه و استفاده دائمي  ، دست يابي همگاني و سريع به پرداخت به دليل راحتي استفاده

 آنبه عمل آمده استقبال از اين سرويس هاي  بررسي بر اساسولي متاسفانه . باشد مي افراداز آنها  مورد توجه
نوع پذيرش اين  برابرضر علل مقاومت افراد در تحقيق حا درشد، موفق نبوده است.  بيني مي طور كه پيش

خصوصيات فردي شامل جنس، سن، درآمد، سطح تحصيالت، استفاده از اينترنت، توجه به به  امكان
 شود، مي اين تحقيق تالش در مورد مطالعه قرار گرفته است. تبليغات و باالخره ميزان خطر پذيري افراد

، برنامه عمومي براي كشف رابطه ميان عدم پذيرش سرويس پرداخت موبايل و خصوصيات فردي مشتريان
حاضر به  مورد نياز مقاله با پرسش از افرادي كههاي  الزم به ذكر است كه داده .پيشنهاد شود مشتريان جذب

از روشهاي ها  داده براي تجزيه و تحليل .است گرديده يآور جمع اند نبودهاين سرويس استفاده از 
 هوشمندانه داده كاوي و درخت تصميم بهره گرفته شده است. 

 مشتري، داده كاوي، درخت تصميم پرداخت موبايل، مقاومت، کلید واژگان:

                                                                                                                       
  استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی 
 گیالن، رشت، ایران دانشگاه الملل بین پردیس 

 رشت، ایران گیالن، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطالعات،دانشگاه 

  شهید بهشتی )نویسند مسئول(یت بازرگانی دانشگاه استادیار گروه مدیر 

 صنعتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا، ايران عضو هيأت علمي دپارتمان مديريت 
 21/8/88 تاریخ پذیرش:                         91/2/11تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

، فراهم سادگي روابط اقتصاديموجب توسعه تجارت، نوين هاي  استفاده از فناوري 
وري، كاهش  متوسط، ارتقاي بهره هاي كوچک و كردن امكان فعاليت براي بنگاه

جويي در زمان شده است. فناوري ارتباطات و اطالعات امكان افزايش  و صرفهها  هزينه
پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد منجر  قابليت رقابت

يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيكي،  شده است.
هاي جهاني مالي و پولي  الكترونيكي است كه همگام با سيستم پرداختوجود سيستم 

توان  عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الكترونيكي را تسهيل كند. در حقيقت مي
. از است يالكترونيك ختپرداگفت كه پياده سازي تجارت الكترونيک، نيازمند تحقق 

 كردكه مطرح را سيمي بي كوچک تجهيزات موبايل سيم بي ارتباط سوي ديگرانقالب
 دستيابي فرم برقراركند اين ارتباط جغرافيايي نظرازمحل صرف تواند مي كاربر يک
 هاي الگوريتم سازگاري براي كه شود. مي ناميده موبايلي محاسبه عنوان به دور ازراه

 كه است معمول خيلي است. دراينترنت شده مطالعه جديد محيط موجود در شده توزيع
 شركت سيم بي ارتباطات ازشبكه با استفاده تجاري درتراكنشات ومشتريان توليدكننده

 موزيک كردن مانندگوش خدماتي از است ممكن حركت حال در كاربر ميكنند.يک
 سرويس N. Asokan, P.A. Janson, 1997)) ببرد بهره اينترنتي انجام بازيهاي يا

پرداخت موبايل نيز يک توانمندساز كليدي براي تجارت موبايلي است و به طور كلي 
سازد كه از طريق  گوشي تلفن همراه و  مي يک فناوري است كه كابر را قادر

خود مبني بر خريد يک كاال، پرداخت هاي  كاربردي آن به درخواستهاي  برنامه
براي آنكه   (K. Pousttchi,2003) بپردازد غيرهبانک وهاي  صورت حساب، قبض

د نيازهاي كاربر را به درستي تامين كند الزم نبتوان پرداخت الكترونيكي هاي سيستم
مشتريان را به عنوان پذيرش توان  د در نتيجه ميناست رضايتمندي وي را نيز جلب نماي

. شايان در نظر گرفت ايل پرداخت موبهاي  سرويسمعياري مهم براي ارزيابي موفقيت 
 ذكر است كه برخالف تحقيقات اخير ما در زمينه پذيرش و رضايت مندي از

 داليل مقاومتتا با ارزيابي پرداخت موبايل در اين مقاله سعي بر آن شده هاي  سرويس
غني سازي اين حوزه كمک  استفاده از خدمات پرداخت موبايل بهمشتريان نسبت به 

در برابر  مقاومت داليل ين، دراين مقاله تالش شده است تا رابطه ميانعالوه بر ا نمايد.
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سرويس را با خصوصيات فردي مانند سن، جنس، تحصيالت، درآمد  استفاده از اين
ماهيانه و با توجه به جديد بودن اين سرويس ميزان ريسک پذيري افراد مورد بررسي 

ماري به كليه مشتريان بانک هاي قرار دهد. قابل ذكر است كه در اين پژوهش جامعه آ
و تمايلي نسبت به  كنند در سطح كشور استفاده مي سنتيايراني كه از خدمات بانكداري 

اي بر  در اين بخش مقدمه .محدود شده است استفاده از اين سرويس نشان نداده اند
پذيرش مشتري نسبت به آن مطرح  عدمو ضرورت مطالعه  از طريق موبايل پرداخت

. در مورد بررسي قرار خواهد گرفتتحقيق  اينمربوط به پيشينه نظري شد. در ادامه 
گيرد.  مفاهيم پذيرش و مقاومت مشتري به صورت دقيق تر مورد بحث قرار مي 3بخش 

نتايج جمع آوري اطالعات و  و روش به كار رفته مطرح شدهها  و روشها  سپس داده
نيز به ارائه نتايج تئوري و كاربردي تحقيق،  گردد. در پايان آمده بيان مي به دست

 پردازيم. مي و پيشنهادات آتيها  محدوديت

 تحقیق نظری پیشینه

رضايتمندي اطالعاتي مشتريان به شكل گسترده اي به عنوان معياري مهم براي  
توان تحقيقاتي كه  مي البه طور مثشود. ارزيابي عملكرد يک سيستم اطالعاتي استفاده مي

انجام شد و مدلي تحت عنوان مدل پذيرش سرويس پرداخت موبايل ارائه  2891در سال 
توان تحقيقات مشابهي كه  مي همچنين (Mittelstaedt, R. A., Grossbart, 1976)داد

رخ داد را نام بردكه در آن نيز مدلي براي پذيرش سرويس پرداخت  1001در سال 
 1001تحقيقاتي در سال  به عالوه، .(T.Dahlberg, N.Mallat, 2002) شدموبايل ارائه 

 ,K., Pousttchi).ث امنيتي از ديد گاه مشتريان بودرخ داد كه البته هدفش كشف مباح

پژوهشي در زمينه بانكداري موبايل رخ داد كه از  1001بر اين در سال  هعالو (2005
 استفاده نمودالگوريتمk-means تمتر از الگوري يابي و به طور خاص روش خوشه

 k-Means صورت به كه است وتكرارگرا ساده يابي باالگوريتمي خوشه روش يک 
 سادگي،يک رغم علي روش است اين شده واقع الگومورداستفاده در پردازش وسيعي
 محسوب( فازي بندي مانندخوشه) ديگر بندي خوشه هاي ازروش بسياري براي پايه روش

 . (E.Alpaydin,2004)شود مي محسوب ومسطح انحصاري روش،روشي اين. شود مي
بندي خودكار كاربران استفاده كرده  براي خوشه K-Meansاگرچه اين مقاله از الگوريتم 
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تنها به پرداخت از طريق موبايل براي پرداخت قبوض تمركز كرده بود و همچنين  اما
 .T)انجام داده استخوشه را به صورت آماري  تحليل خصوصيات كاربران

Laukkanen, T. Kantanen,2006)   در جامعه  بررسي هايي 2381همچنين در سال
 هاي دستگاه براي امن پرداخت پروتكل يک شنهادپدر زمينه  آماري مورد بررسي )ايران(

 سروش، الهه (كه هدف يافتن پروتكل مناسب بوده است انجام شدهمراه  تلفن
عالوه در زمينه ارائه خدمات بانكي از طريق تلفن همراه  به (2381، هاشمي محمودرضا
هاي  بانک نيز تحقيقي ارائه شد كه در نظر داشت كه مشتريان امور پرداخت ي درمحدوده

دانيم با استفاده از  مي طريق فناوري بلوتوث انجام دهند ولي همانطور كهتنها از خود را 
ه پرداخت غير حضوري از طريق تلفن اين سرويس تنها در محدوده نزديک بانک قادر ب

توان تحقيقاتي را نام بردكه  مي در آخر (.2381، شهرضا محمدشيرعلي) باشند مي همراه
اي در زمينه پرداخت هزينه بليط با استفاده از سرويس پرداخت موبايل ارائه نموده  ايده

مقاله دو پروتكل با استفاده از طرح مرتبه ايو يكنواختبراي پردازش بليط است. اين 
داده است كه البته بيشتر به شنهاد پيالكترونيكي واعتبارسنجي در يک محيط موبايل 

و نيز سرويس پرداخت موبايل را  در اين زمينه پرداخته استها  مبحث كاهش هزينه
 گرجي،عباس وحدت،سمانه داود)محدود به پرداخت جهت تهيه بليط كرده است 

 سرويس پرداخت موبايلاگرچه در زمينه همانطور كه مالحظه شد  (.2381،خدابخش
ثير خصوصيات أخودكار ت ي دانش ما، تحليل كامالً تحقيقاتي به عمل آمده اما در گستره

سرويس خدمات  و مقاومت در برابر پذيرش و استفاده از پذيرشعدم فردي مشتري بر 
به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراين اين مقاله بر همين حوزه  موبايلپرداخت 

در  هاي پيشرفته داده كاوي خاص متمركز شده و براي رسيدن به اين هدف، تكنيک
 براي خودكار است، فرآيندي كاوي داده است. شدهانجام پژوهش به كار گرفته 

 به دانش اين كنند، بازنمايي راها  داده در نهفته دانش قادرند كه الگوهايي استخراج
 اطالعات، بزرگ مخازن ديگر و داده انباره عظيم، هاي داده پايگاه در ضمني صورت

 اين در ها، داده ميان روابط كشف در كاوي داده هاي قابليت به توجه با. است شده ذخيره
 و افراد فردي هاي ويژگي ميان رابطه كردن مشخص براي پيشرفته تكنيک اين از ما مقاله
 است نامي كاوي داده. برديم بهره سرويس اين از استفاده برابر در آنها مقاومت ميزان

 بيزين، هاي روش تصميم، درخت يادگيري مانندها  الگوريتم از وسيعي رنج براي عمومي
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 هايي الگوريتم معدود از تصميم درخت يادگيري ميان اين از كه. غيره و عصبي هاي شبكه
 مي فراهم نيز را  روابط اين از توصيفي ها  داده بر حاكم روابط كشف بر عالوه كه است
 گره هر درخت اين در. شود مي ايجاد آموزشي مجموعه اساس بر  درخت يک. كند

 را آزمايش از اي نتيجه شاخه هر دهد، مي نشان ويژگي يک روي را آزمون يک داخلي
 تصميم درخت يک. كند مي نگهداري را كالس يک برچسب برگ هر و دهد مي نشان

 همچنين .گرفت نظر در مراتبي سلسله گيري تصميم روال يک شكل به توان مي را
 داده براي فراواني آموزشي و تجاري افزارهاي نرم امروز به اتوان بيان نمود كه ت مي

 آنها از هريک. اند شده عرضه فناوري و علم دنياي بهها داده مختلف هاي حوزه در كاوي
 خاصي الگوريتمهاي روي دهند، مي قرار كاوش مورد كه هاييداده اصلي نوع به توجه با

 متعددي و متفاوت هايجنبه از بايد ابزارها اين علمي و دقيق مقايسه. اند شده متمركز
 ها، داده پردازش براي ممكن حجم ورودي، هاي داده فرمت و انواع تنوع مانند

 سـازي، مصـور هاي روش نتايج، ارزيابي هاي روش شده، سـازي پيادههايالگـوريتم
 اجرا، براي سازگار هاي فرمپلت پسند، كاربر هاي واسط ها، داده پردازشپيش هاي روش
 .گيرد صورت افزارنرم بودن دسترس در و قيمت

 میزان مقاومت و پذیرش مشتری نسبت به نوآوری

هاي جديد، مقاومت مشتري  سرويسيكي از علل اصلي شكست بازار در ارائه  
 يک عنوان به تواند مي سيستم ازيک استفاده طوري كه، به نسبت به نوآوري است

اگر  (S. Ram, J.N. Sheth, 1989) شود درنظرگرفته موارد برخي در موفقيت شاخص
صورت گرفته است اما نظريه ها  نوآوري پذيرشچه بسياري از مطالعات بر روي 

نسبت به نوآوري قصد دارد علل اين مقاومت مشتريان را تبيين  و عدم پذيرش مقاومت
ما به خصوصيات  ديدگاهكه از مشتري و علل آن  مقاومتدر اين مقاله ميزان  نمايد.

فردي از جمله جنس، سن، درآمد، سطح تحصيالت، ميزان استفاده از اينترنت، توجه 
 به تبليغات و ميزان خطرپذيري وابسته است.

 روش تحقیق

اي تهيه و در  با توجه به بررسي ادبيات نظري تحقيق و مطالعات پژوهشي، پرسشنامه 
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كنند توزيع  مي ميان افرادي كه در برابر استفاده از  سرويس پرداخت موبايل مقاومت
ها، توصيف جامعه آماري مورد بررسي شد. روش جمع آوري و آماده سازي داده

به كار رفته براي بدست آوردن نتايج و تحليل هاي  و تكنيکها  )ايران( و همچنين روش
 .در ادامه ارائه شده استها  داده

 ها داده

همانطور كه قبال بيان شد براي گردآوري اطالعات از روش توزيع پرسشنامه تحقيق  
 محاسبه فرمولهاي  اساس برها  نامه پرسش تعداد استفاده شده است. نفر 123در ميان 

 بين كه شد تعيين 123 حدود  دهندگان پاسخ بخش براي( كوكران فرمول) نمونه حجم
 نمونه تعداد اين محاسبه روش.گرديد پخش نكردند استفاده سرويس اين از كه افرادي

 استفاده زير رابطه از است نامحدودبوده جامعه حجم( سواالت)ها  متغير به توجه با كه
 :شود مي
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روش اجراي پژوهش  .باشد مي نفر 123 فوق فرمول به توجه باجامعه آماري  حجم 

 ارائه شده است. 2جدول زير در نيز به شرح

 روش اجرای پژوهش .9جدول

 شرح مولفه ها

 پیمایشیـ توصیفی  نوع پژوهش
باشد كه   در مطالعه انجام شده  در  مي پرسش از مشتريان  يک  بانک خصوصي در استان اصفهان جامعه آماري

  .است گرديدهي آور جمعبرابر خدمت ارائه شده  بانكداري  تلفن همراه مقاومت نموده بودند؛  

 محاسبه گرديد(   891/0استفاده از آلفاي كرونباخ ) اعتبار بدست آمده   روش به دست آوردن اعتبار

 از روشهاي هوشمندانه داده كاوي و درخت تصميم بهره گرفته شده است.ا ه براي تجزيه و تحليل داده روش تحليل داده ها

( كه به 2383باشد) دانايي فرد ، مي نمونه گيري غير تصادفي  از نوع هدفمند )از پيش تعيين شده( روش نمونه گيري

باشد زيرا طبقه محدودي از افراد  با وجود داشتن تجربه و دانش تخصصي از  مي صورت قضاوتي

 دهند.  مي خدمت بانكداري تلفن همراه استفاده  نمي نمايند و مقاومت نشان

به منظور  روايي پرسشنامه با نظر خواهي از خبرگان مورد تأييد قرار گرفت و
بررسي پايايي، پيش از توزيع پرسشنامه سواالت آن بوسيله اساتيد و متخصصين فن كه 
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داراي تجربه كافي در زمينه طراحي پرسشنامه و امور بانكي و به خصوص بانكداري 
همچنين جهت اطمينان بيشتر از الكترونيكي بودند مورد بررسي و تاييد قرارگرفت. 

گرديد ، نشان   891/0ضريب آلفاي كرونباخ  استفاده  شد و از آنجا كه ضريب آلفا، 
 باشد. فرمول ضريب آلفاي كرونباخ به شرح زير دهنده پايايي باالي پرسشنامه مي

 باشد. مي
 
 

 

 

در اين پرسشنامه از  .ذكر شده است 1در جدول  پرسشنامههاي  اي از پرسش نمونه 
 .نمايند شود كه يكي از داليل حاضر در پرسشنامه را انتخاب مي پاسخ دهندگان خواسته

 پرسشنامه سواالت نمونه .2 جدول

  از این سرویس استفاده نمی کنم به این دلیل که:
چون از وجود سرویسی به نام سرویس پرداخت موبایل بی اطالع هستم ویا چون از نحوه کارکردن با سرویس پرداخت 

 موبایل اطالع ندارم.
1 

 2 قابلیت استفاده از این سرویس را ندارد.چون گوشی تلفن همراه ندارند ویا اینکه گوشی ام 

بی اعتماد هستم یعنی هنگام استفاده ازاین سرویس به درست انجام شدن کارهایم توسط ها  چون نسبت  به این سیستم
این سرویس اطمینان ندارم و یا معتقد هستم که با استفاده از این سرویس دیگران قادر به دسترسی به اطالعات شخصی 

 باشند. می حساب من

3 

 4 کنم دارای سرویس پرداخت موبایل نیست. می چون مرکز خریدی که به آن مراجعه

 5 گیرد. می کنم به  وجوه نقدی ام کارمزد تعلق می به دلیل اینکه  اینکه فکر

 6 چون از سرعت این سرویس رضایت ندارم.

  
آمده است  3در جدول نيز توزيع جامعه آماري در ميان خصوصيات فردي مختلف 

كند. همانطور  مي توصيفحت مطالعه را ت آماري كه به صورت دقيق وضعيت جامعه
 مردانبقيه را % 8/12زنان واز اين جامعه را % 1/91 شود كه در اين جدول مشاهده مي

% از اين جامعه را افراد مجرد و 2/81 كه توان بيان نمود مي همچنين. دهند تشكيل مي
 30-10سني رده همچنين قابل ذكر است كه دهند. مي افراد متاهل تشكيل % را نيز2/22

همچنين در مورد  داده است. اختصاص خود به را آماري جامعه از% 80از بيش سال
 توزيع داراي توان بيان نمود كه مي پارامترهاي توجه به تبليغات و استفاده از اينتزنت

 مطالعه نيز تحت افراد درآمداكثر ميزان .هستند مختلف هاي بازه ميان يكنواخت نسبتاً
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 باشد. مي ريال 10000000 از كمتر

 توزیع جامعه آماری .3جدول

 متغیرها مقدارداده درصد

 جنس

 مرد 22 1/22

 زن 228 2/71

 وضعیت تاهل
 مجرد 280 2/11
 متاهل 33 2/92

 سن

 10 كمتراز 19 1/92

 30-10 بين 291 7/18

 10-30 بين 20 11/1

 20-10بين 1 1/9
 )ماهیانه( سطح درآمد

 1000000كمتر از 213 2/71

 2000000 -1000000 بين 33 1/92

 20000000 – 2000000 بين 21 2/7

 20000000 بيشتراز 2 1/8

 سطح تحصیالت

 زيرديپلم 2 3/2

 باالي ديپلم 12 1/21

 باالي فوق ديپلم 89 1/18

 باالي كارشناسي 10 9/21
 اینترنت)روزانه( استفاده از

 ساعت2كمتر از  222 9/22

 ساعت1كمتراز 19 22

 ساعت1ساعت تا1بين  32 1/91

 ساعت1بيشتراز 10 3/1
 توجه به تبلیغات

 هميشه 1 1/9

 معموال 31 1/92

 بعضي اوقات 88 11

 كم 39 3/97

 بسياركم 10 7/91
 خطرپذیری

 2.2كمتر از  31 92

 3-2.2بين  212 1/21

 3-1.2بين  23 1/21

 1.2-1بين  3 1/9
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 ها روش

داده هاي  و روش خبرههاي  هوش مصنوعي نظير سيستمهاي  از زماني كه سيستم 
بندي اعتباري  طراحي و معرفي شدند، استفاده از آنها در تحقيقات مالي و رتبه كاوي

كاوي عبارت است از داده مرسوم گشته و به سرعت در حال گسترش و نوآوري است.
اي هاي قابل مشاهده )معموال حجم بزرگ( براي پيدا كردن رابطهآناليز مجموعه داده

كردن داده به شكل جديد كه هم قابل درک و هم قابل استفاده بدون شک و خالصه
 .Guangli) و (David Hand, HeikkiMannila,2010) براي صاحب آن داده باشد

N, Yibing C, 2010). و "كاوي داده"هاي  نمود كه واژهتوان بيان  مي همچنين 
 قرارمي استفاده يكديگرمورد مترادف صورت به اغلب ،"داده پايگاه در دانش كشف"

 مفيد نهايتاً و ساده درست، شناسايي فرايند  (KDD)داده درپايگاه دانش كشف. گيرند
 2880 دهه اواخر در كاوي داده. باشد مي ها داده در فهم قابلهاي  ومدل الگوها

 وانتظار شده برداشته ازعلم شاخه اين در بلندي گامهاي 2880 دردهه پديدارگشته،
قابل  .دهد ادامه خود پيشرفت و رشد به افزوني روز عتسر با نيز قرن اين در رود مي

 بيني، پيش بندي، طبقه از عبارتند كاوي داده مسائل انواع ذكر است كه مهمترين
 .روبروهستيم بندي طبقه مسئله يک با مقاله اين در كه وابستگي تحليل و بندي خوشه

 داده کاویو الگوریتم ابزار 

 به افزاري نرم دربازارهاي كاوي داده به ازتمايل سريعي جريان گذشته هاي سال طي 
 ازاين تجاري استفاده تفكر باي كاو داده افزارهاي نرم كاربران بيشتر. است  وجودآمده

 روش سه معموالً كاوي داده افزارهاي نرم .اند شده آن از استفاده خواهان افزارها، نرم
 بيني پيش كاوي داده اصلي هدف .برند كارمي به كاوي ازداده استفاده براي را مختلف

 بديع، صحيح، الگوهاي شناساييها  داده كاوش :گفت ميتوان تر دقيق صورت به. است
 از استفاده با كه است داده پايگاه يک در موجود هاي داده از درک قابل و سودمند

 :باشد مي مرحله سه شامل كاوي  داده فرايند . نيستند دستيابي قابل معمول هاي ش پرداز

 اوليه كاوش (2
  تاييد/  اعتبار احراز كمک با الگو شناسايي يا مدل ساخت(1
 وجدل بحث ازآناليز استفادهو  برداري بهره (3
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 کاوش: 9مرحله

 شامل است ممكن كه گيرد مي صورتها  داده سازي آماده با مرحله  اين  معموالً 
 حجم  با  ركوردها از   هايي زيرمجموعه انتخاب  و  ها داده تبديل  ،ها داده سازي پاک

 به  مرحله اين ، تحليلي مساله  ماهيت  به توجه با سپس. باشد( فيلدها) متغييرها  از  عظيمي 
 مورد متغيرهاي شناسايي براي گرافيكي و  آماري  هاي مدل يا ساده بيني پيش    هاي مدل 

 نفر 123توزيع پرسشنامه تحقيق در ميان با استفاده از  انجامد در تحقيق حاضر نيز مي نظر
 .هاي الزم فراهم و ثبت شد اند داده از افرادي كه از اين سرويس استفاده ننموده

 مدل اعتبار احراز و ساخت :2 مرحله

 كارآيي به توجه با مدل بهترين گزينش و مختلف هاي مدل  يبررس  ه ب مرحله اين 
. نيست اينطور اما برسد، نظر به ساده مرحله اين شايد. پردازد مي آن بيني پيش

 "ها مدل رقابتي ارزيابي". يافتند توسعه هدف  اين  به  رسيدن  براي  متعددي  هاي تكنيک
  روند مي كار به   يكسان هاي داده مجموعه براي مختلف هاي مدل منظور بدين. گرفتند نام 

 انتخاب ، باشد راداشته كارآيي بهترين  كه مدلي سپس  شود،  مقايسه هم  با  شان كارآيي تا
داده هاي  همچنين شايان ذكر است كه در اين مقاله نيز با بهره گيري از روش شود مي

آوري شده  جمعهاي  داده قدرتمند در اين زمينه به بررسيهاي  كاوي و نيز نرم افزار
 پرداخته شده است.

 برداری بهره:  3 مرحله

  كار جديدبه هاي داده در است، شده انتخاب قبل مرحله در  راكه  مدلي  مرحله  آخرين 
 عنوان  به  كاوي داده .نمايد توليد را انتظار مورد هاي خروجي  هاي بيني پيش تا گيرد مي

 توسعه  ، اخيرا. است  يافته  عموميت  ، گيري تصميم  براي  اطالعات  مديريت  ابزار 
 داده هنوز اما است، گرفته قرار توجه مورد زمينه اين در جديد تحليلي هاي تكنيک

. باشد مي Exploratory Data Analysis (EDA))نظير آماري اصول بر مبتني كاوي
و   Wekaگردآوري شده اين تحقيق، با استفاده از نرم افزار هاي  تجزيه و تحليل داده

 داده كاوي در ادامه به تفضيل بررسي خواهد شد.هاي  روش
 استفاده مورددر اين مقاله ها  داده پردازش پيش درمرحله يكه بزاراقابل ذكر است كه  



 851  ... بررسی عوامل مقاومت در برابر سرویس   

 

 توسعهنيوزلند  در واقع Waikatoدانشگاه  در Wekaافزار نرم است.  Weka،قرارگرفت
 "Waikato Environment forknowledge Analysis"عبارت  از آن واسم است يافته

 مقايسه امكان  گسترده، بسيار امكانات داشتن با Weka افزار نرم  است. استخراج گشته
 با سازگاري كارآ، گرافيگي واسط خوب، راهنماي هم، با مختلف روشهاي خروجي

 معرفي آن با مرتبط و جامع بسيار كتابي وجود مهمتر همه از و ويندوزي، هايبرنامه ساير
 Tree, functionsهاي  همچنين قابل ذكر است كه اين نرم افزار با الگوريتم .شودمي

rules Bayesian و lazyهاي  از رده بندي پژوهشدر اين و پردازد  مي به پردازش داده
Lazy  ردازيم.پ استفاده شده است كه در ادامه به بررسي آن مي 

 Lazyبندهای رده

 هيچ بندي رده زمان تا و كنند مي ذخيره را آموزشي هاي نمونه lazyهاي رندهيگياد 
 كه است نمونه پايه بر ابتدايي يادگيرنده يک IB1. دهند نمي انجام واقعي كار

 اقليدسي فاصله نظر از را شده داده آزمايشي هاي نمونه به آموزشي هاي نمونه نزديكترين
 . مي زند تخمين را آموزشي هاي نمونه همان رده مشابه اي رده ونزديكترين كرده پيدا

IBK با بند رده يک K مي  استفاده را شده ذكر فاصله معيار كه است نزديک همسايه
 در صريح طور به تواند مي( K= 2 فرض پيش)ها  فاصله نزديكترين تعداد. كند

 تواند مي همسايه يک از پيش به متعلق هاي بيني پيش. شود يفرتعشي ويرايشگر
 براي متفاوت فرمول دو. گردد دار وزن آزمايشي، هاي نمونه تا آنها فاصله براساس

 وسيله به كه آموزشي هاي نمونه تعداد. اند شده سازي پياده وزن، به فاصله تبديل
 هزمانيك. محدودگردد پنجره اندازه گزينه تنظيم با تواند مي شود، مي نگهداري يبند رده

 هاي نمونه كل تعداد تا شده حذف قديمي هاي نمونه شوند، مي اضافه جديد هاي نمونه
  (Mehrnaz Rad, Hesam A Seifi, 2009)بماند باقي شده تعيين اندازه در آموزشي

 .است شده داده نشان 2شكل در افزار نرم اين از نمايي
 

http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-Mehrnaz+Rad.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-Hesam%20A+Seifi.html
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 wekaنمایی از نرم افزار .9شكل

 پژوهشهای  یافته

هاي  و الگوريتمها  اساس روشو نيز بر ها  با توجه به نتايج بدست آمده از پرسشنامه 
جامعه آماري توصيف شده  اعمال شد و براي  بر يادگيري درخت تصميم  داده كاوي
درخت تصميم به دست آمد كه رابطه اين  از اين سرويس يک استفاده داليل عدم

توصيف مي كند و در نهايت براي هر  پاسخ دهندگانهاي فردي  را با ويژگي داليل
 مقاومتكند كه نشان دهنده درجه  بندي مي كالس طبقه 1را در  پاسخ دهنگان دليل

بيني  است.  قابل ذكر است كه اين روش قادر به پيش بوده در برابر اين سرويسها  آن
باشد. در اعمال اين  جديد جامعه نيز مي مقاومت با عدم استفاده پاسخ دهنگاندرجه 

% بقيه به عنوان مجموعه تست در  31به عنوان مجموعه آموزش و ها  % داده11الگوريتم 
دقت درخت تصميم حاصل بر روي داده هاي تست به طور ميانگين  .نظر گرفته شدند

پاسخ دهنگان و داليل  فرديشرح رابطه ميان مشخصات  در ادامه  % ارزيابي شد.82
 به اختصار ذكر شده است.  1در جدول سرويس مقاومت دربرابر اين آنها براي 
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 خت تصمیم )الگوریتم داده کاوی(رخروجی د .1جدول

 

 سطوح در پارامتر مهمترين و موثرترين تصميم، درخت يادگيري الگوريتم براساس 
 تصميم درخت در اساس برهمين. گيرند مي قرار تصميم درخت باالي( هاي شاخه)

  3، 2هاي  داليل پاسخ دهنگان به ترتيب گزينه مهمترينپژوهش هاي  حاصل از داده
توان بيان داشت كه سطح تحصيالت پايين و نيزعدم آگاهي الزم در  مي باشدكه مي

ي باشد از داليل تواند بر اساس ضعف در منابع اطالع رسان مي مورد اين سرويس كه

 دالیل 
توان اینگونه بیان نمود که  می در مورد رابطه دلیل اول با مشخصات شخصی پاسخ دهندگان

اغلب افرادی که توجه آنان نسبت به تبلیغات در حد کم ومتوسط بوده و نیز استفاده آنها از 
عدم استفاده و یا مقاومت در برابر استفاده و  اینترنت در حد پایینی بوده است دلیل اول را برای

توان این گونه  می پژوهشهای  پذیرش این سرویس انتخاب کرده اند. بنابراین با توجه به یافته
در خصوص اطالع رسانی و آگاهی دادن در مورد این سرویس ها  بیان نمود که نقش رسانه

به تبلیغات در حد متوسط بوده است  ضعیف بوده است. زیرا که حتی افرادی هم که توجه آنان
 باشند. می یا نحوه کار با آن بی اطالع از وجود این سرویس و

 
 دلیل اول

توان این گونه بیان کرد که اکثر زنان متاهل با سطح درآمد و  می در خصوص دلیل دوم نیز
ان از این تحصیالت پایین بیشتر از دیگر پاسخ دهنگان این گزینه را دلیل استفاده نکردن آن

 سرویس معرفی کرده اند.

 دلیل دوم

براساس نتایج بدست آمده مشهود است که افرادی که دارای سطح تحصیالت پایین، میزان 
استفاده کم ازاینترنت و هچنین درصد توجه به تبلیغات و ریسک پذیری پایینی هستند  دلیل 

اند همانطور که مشهود است  نمودهمعرفی ها  سوم را برای استفاده نکردن خود از این سرویس
باشد راکه وقتی فردی از نحوه  می نقش تبلیغات در جلب اعتماد افراد جامعه بسیار تاثیرگذار

تواند به آن سرویس  می عملکرد و ساختار یک سرویس اطالع الزم و کافی را داشته باشد بهتر
 اعتماد نماید.

 دلیل سوم

نمود که دو گروه از افراد با مشخصات شخصی تا حدی در مورد دلیل چهارم نیز باید بیان 
متفاوت این دلیل را جهت عدم استفاده خود انتخاب نموده اند. دسته اول زنان مجرد در رده 

سال و  به تبع آن با سطح تحصیالت و درآمد پایین و گروه بعدی افراد در رده  22سنی زیر 
 ت کم و همچنین سطح درآمد و تحصیالت پایینسال  و میزان استفاده از اینترن 42سنی  باالی 

باشند. که البته تعداد افرادی که این گزینه را انتخاب نموده اند محدود بودهاند. می  

 دلیل چهارم
 

توان بیان نمود که تعداد بسیار محدودی از پاسخ دهنگان  می در مورد دالیل پنجم و ششم هم
بر استفاده از این سرویس بیان کرده اند همچنین این این دالیل را به عنوان دلیل مقاومت در برا

رسد که خصوصیات فردی به طور قابل قبولی در مورد این دالیل تأثیر گذار  گونه به نظر می
 اند. نبوده

 
دلیل پنجم و  

 دلیل ششم



 18زمستان ،2مطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال اول، شماره   811

 

كه بعضي از داليل مانند داليل پنجم و ششم قابل ذكر است همچنين  باشد. مي عمده آن
گيري   و سطوح پايين درخت تصميم قرار دارند داراي تأثير چشمها  كه در سطوح شاخه

 .در ميزان مقامت در برابر اين سيستم نمي باشند

 گیری نتیجه

 سرويسمقاومت پاسخ دهنگان در برابر ميزان  كشفما در اين مقاله اصلي هدف  
در جهت ي كه اين نتايج سبب تعيين استراتژي هايباشد  پرداخت موبايل در ايران مي

دقيق تر، هدف اين مقاله، كشف  هايي با پتانسيل بيشتر مي شود. به طور جذب مشتري
تمايزهاي  وها  روابط ميان ميزان مقاومت دربرابر سرويس پرداخت موبايل با تفاوت

باشد. تحقيقات در ابتدا با پخش نمودن پرسشنامه در بين افراد عادي كه از اين  فردي مي
اند آغاز شدكه در آن داليل  پاسخ دهنگان در مورد عدم  سرويس استفاده نكرده

استفاده آنان از اين سرويس، پرس و جو شد. محتوا و سواالتپرسشنامه نيز بر اساس 
نظري پرسشنامه، طراحي شده است. همچنين براي كشف روابط  و ادبياتها  چهارچوب

هاي داده كاوي و به طور دقيق تر  آوري شده از تكنيک هاي جمع و الگوهاي ميان داده
گرفتيم كه در مقايسه با  بهره( IBK)الگوريتم   از الگوريتم يادگيري درخت تصميم

خودكار باالتري هاي آماري از دقت و اطمينان و همچنين قدرت تحليل  روش
برخوردارند. اشاره به اين نكته نيز حائز اهميت است كه بر خالف تحقيقات اخير، اين 
پژوهش به سازمان و يا سرويس خاصي محدود نمي باشد. با توجه به نتايج بدست آمده 

توان اين گونه بيان نمود كه ميزان مقاومت پاسخ دهنگان شديداً  به ميزان عدم  مي
 ز اين سرويس و همچنين عدم اطمينان به آن بستگي داردبه طوري كهآگاهي آنان ا

 و توجه پايين هستندداراي ميزان تحصيالت افرادي كه توان اين گونه بيان نمود كه  مي
 شود محسوب ميجديدي  كه سرويس نسبتاً اين سرويساز به تبليغات دارند، كمي

ليغات و نيز ضعف در اطالع .كه اين خود عدم كيفيت تباستقبال كرده اند نيزكمتر
 رساند. مي رساني و آگاهي به افراد جامعه را

 مطالعه بررويتالش براي  با وجوداست كه  داراي اهميت اشاره به اين موضوع نيز   
مورد جامعه اكثريت و سنين و افراد مختلف، ها  متشكل از صنفهمگن جامعه آماري 

بر اساس نتايج بدست  .تشكيل مي دهنددانشجو بررسي اين تحقيق راپاسخ دهندگان 
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هاي فردي كاربران نهايي  و تبليغات با ويژگيها  آمده، به نظر مي رسد تطبيق سرويس
باعث پذيرش و جذب بيشتر اين كاربران خواهد شد و در نتيجه ارتقا صنعت پرداخت 

به  توجه به تجربيات بدست آمده در اين تحقيقالكترونيک به همراه خواهد داشت. با 
گيري  در جامعه آماري تأثير چشموضعيت تاهل و نيز ميزان درآمد طور مثال ويژگي 

كه به علت  توجه به تبليغات و ميزان استفاده از اينترنتنداشت و در مقابل ويژگي 
جديد بودن اين سرويس در نظر گرفته شده بود تأثير به سزايي در نتايج بدست آمده 

يم در تحقيقات آتي بيشتر برروي مشخصات فردي درنظر دارداشت به همين دليل 
 تأثيرگذاري همچون ميزان توجه به تبليغات و استفاده از اينترنت  تمركز نماييم.
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