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مطالعٍ ي تعییه اعتماد ،امىیت ،سًُلت استفادٌ ي سًدمىدی ادراک شدٌ در
پذیزش تاوکداری ایىتزوتی
سمیٍ پًرتاتادی ،1محمد تمیمی

*2

 -1داًـدَی کاسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ هذیشیتٍ ،احذ اَّاص ،داًـگاُ آصاد اػالهی ،اَّاص ،ایشاى.
 -1داًـدَی کاسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ هذیشیت ،پشدیغ فلَم ٍ تحقیقات خَصػتاى ،داًـگاُ آصاد اػالهی ،اَّاص ،ایشاى.
 -2گشٍُ هذیشیتٍ ،احذ دصفَل ،داًـگاُ آصاد اػالهی ،دصفَل ،ایشاى.

چکیدٌ
اهشٍصُ هـتشیاى تاًکّا قادس ّؼتٌذ تا تا اػتتاادُ اص تنٌَوتَطی ٍب ٍ ایٌتشًتت فقاویتتّتای
هاوی خَد سا دس یک هحیظ هداصی تا فٌَاى تاًنذاسی ایٌتشًتی اًدام دٌّذّ .ذف اص اًدتام ایتي
تحقیق هغاوقِ ٍ تقییي فَاهل هؤثش دس پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تَد کِ تتِصتَست هتَسدی دس
ؿْش اَّاص اًدام گشفت .ایي تحقیق اص ًؾش ّذف کاستشدی ٍ اص وحاػ هاّیت دس دػتِ تحقیقات
تَصیای قشاس هیگیشد .خاهقِ آهاسی تحقیق ؿاهل هـتشیاى اػتاادُ کٌٌذُ اص خذهات تاًنتذاسی
ایٌتشًتی دس ؿْش اَّاص هیتاؿذ .گشدآٍسی دادُّا تا اػتاادُ اص پشػـتٌاهِ تتَد .حدتن ًوًَتِ تتا-
اػتاادُاص خذٍل هَسگاى تشای خاهقِ ًاهحذٍد ،حذاقل ً 384اش پیؾتیٌی گشدیذ .خْتت تقیتیي
افتثاس اتضاس اًذاصُگیشی اص سٍؽ آواتای کشًٍثتاا اػتتاادُ گشدیتذ ٍ تتِ هٌؾتَس تشسػتی پایتایی
پشػـٌاهِ اتتذا یک ًوًَِ اٍویِ ؿاهل  30پشػـٌاهِ پیؾ آصهتَى گشدیتذ ٍ .ػتبغ تتا اػتتاادُ اص
دادُّای تذػت آهذُ اص ایي پشػـٌاهِّا ٍ تِ کوک ًتشمافتضاس  SPSSهیتضاى رتشیة افتوتاد تتا
* ًَیؼٌذُ هؼؤٍل
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سٍؽ آواای کشًٍثاا تشای ایي اتضاس هحاػثِ ؿذً .تایح ًـاى داد کِ فاهل اهٌیت ادساک ؿذُ تش
پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هثثت ٍ هقٌیداس ًذاسد ،ویني فَاهتل افتوتاد ،ػتَْوت اػتتاادُ
ادساک ؿذُ ٍ ػَدهٌذی ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتتی تتأثیش هثثتت ٍ هقٌتیداس دس
ػغح  95دسصذ داسد.
ياژٌَای کلیدی :تاًنذاسی ایٌتشًتی ،اهٌیت ،افتواد ،ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ ،ػَدهٌذی
ادساک ؿذُ
مقدمٍ
ینی اص صٌقتّایی کِ ّویـِ دچاس سقاتت اتوام ًاپزیش تَدُ اػت ،صٌقت تاًنذاسی اػتت.
تتتِ ّوتتیي دویتتل ّتتن تتتَدُ اػتتت کتتِ ایتتي صتتٌقت تَاًؼتتتِ اػتتت دس تنتتاسگیشی اًتتَاؿ ٍ اقؼتتام
تنٌَوَطیّا دس هیاى ػایش صٌایـ پیـگام تاؿذ .ایي تشای یک صٌقت هثل صٌقت تاًنذاسی کتِ
خشٍخی آى اسائِ خذهات (ًِ هحصَل هلوَع ٍ فیضینی) هیتاؿذ کتاس تتغ تتضسس اػتت .اص
گزؿتِ تاکٌَى تاًکّا اتتذا سٍ تِ اػتاادُ اص ػیؼتنّایی هثل کاهبیَتش ًوَدُاًذ ػبغ تِ ػتوت
اػتاادُ اص خَدپشداصّای اونتشًٍینی ٍ ػایش دػتگاُّای کاستخَاى سفتِاًذ .حتی گتامّتا فشاتتش
گزاؿتِ ؿذ ٍ تاًکّا اقذام تِ ساُاًذاصی تاًنذاسی اونتشًٍیک دس ػغح ٍػیـ ًوَدًذ .اخیشا ًیض
هَج ؿذیذی دستاسُ تاًنذاسی ایٌتشًتی تِ ساُ افتادُ اػت کِ هـتشیاى هیتَاًذ اکثش اهتَس تتاًنی
خَد سا دس هٌضل اًدام دادُ ٍ ًِ تٌْا ًیاص تِ هشاخقِ حضَسی تِ تاًک خَد ًذاسًذ تلنِ حتی ًیتاص
تِ هشاخقِ تِ دػتگاُّای خَدپشداص ًیض ًذاسًذ ٍ هتیتَاًٌتذ ختذهات صیتادی اص خولتِ پشداختت
قثَض ٍ اًتقال ٍخِ سا اص عشیق ایٌتشًت اًدام دٌّذ .تناسگیشی تاًنذاسی ایٌتشًتتی ًقغتِ فغاتی
دس صٌقت تاًنذاسی هحؼَب هیؿَد اها ٌَّص آى عَس کِ تایذ ٍ ؿایذ ایتي ػیؼتتن تتِ دییلتی
هاًٌذ دییل اهٌیتی یا حاؼ حشین ؿخصی تَػظ هـتشیاى تِ کاس گشفتِ ًـذُ اػت .تٌاتشایي تایتذ
تحقیق ًوَد کِ چِ فَاهلی هیتَاًٌذ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی هَثش تاؿٌذ.
سؿذ ػشیـ ٍ هحثَتیت ایٌتشًت تشای اسائِ خذهات ٍ هحصَیت اص ایي کاًال ،تافث تِ ٍخَد
آهذى فشصتّا تشای ػاصهاىّا تَیظُ تاًکّا هیؿَد (چائَ ٍ ییی.)2003،1
1 Chau& Lai
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دس کٌاس فشصت ّای ایي کاًال استثاعی ،تاًک ّا ٍ هَػؼات هاوی تا چاوؾ ّای خذیذی تشای
اسائِ خذهات ٍ سقاتت تا دیگش سقثا سٍتشٍ خَاٌّذ ؿذ ٍ تشای غلثِ تش ایي چاوؾ ّا ،تاًک ّا ٍ
هَػؼات هاوی ،خذهات خَد سا اص اص عشیق ایي کاًالّا اسائِ هی ًوایٌذ (چاى ٍ وَ.)2004،1
تاًنذاسی ایٌتشًتی تا اػتاادُ اص تنٌَوَطی ٍب ٍ ایٌتشًت هـتشیاى سا قادس هیػاصد تا فقاویتّای
هاوی خَد سا دس یک هحیظ هداصی اًدام دٌّذ .ینی اص کاًالّایی کِ خذیذأ تشای تَصیـ
خذهات ػاصهاىّای هاوی هَسد اػتاادُ قشاس هیگیشد ،تاًنذاسی ایٌتشًتی اػت (آوي ٍ
گیل.)2003،2
اَداف تحقیق
 -1تقییي تاثیش اهٌیت ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی
 -2تقییي تاثیش افتواد تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی
 -3تقییي تاثیش ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی
 -4تقییي تاثیش ػَدهٌذی ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی
فزضیٍَای تحقیق
.1

اهٌیت ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تاثیش داسد.

.2

افتواد تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تاثیش داسد.

.3

ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تاثیش داسد.

.4

ػَدهٌذی ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تاثیش داسد.

1 Chan& Lu
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تعاریف اصطالحات
اعتماد
دًٍی ٍ کٌَى دس ػال  1997افتواد سا ادساک افتثاس ٍ خیشخَاّی دس هَسد یک ّذف
تقشیﻒ هیکٌٌذ (کتتتینّ ٍ 1ونتتتاساى .)2008،هَسگاى ٍ ّاًتتتت )1994( 2افتواد سا ادساک اص
اعویٌاى دس هثادوِ قاتلیت اتنا تَدى ٍ دسػتی ؿشیک تقشیﻒ هی کٌٌذ ٍ هقتقذًذ کِ افتواد
اػاع تقْذ ساتغِای اػت .آى ّتا تیاى ًوَدُ اًذ ،صهاًی افتواد حاصل هیؿَد کِ یک عشف تِ
دسػتی عشف دیگش اعویٌاى داؿتِ تاؿذ .اعویٌاى ایي تاٍس سا ایداد هی کٌذ کِ عشف هقاتل،
هقتوذ ٍ هغوﺌي اػت ٍ هٌدش تِ ّوناسی هؼتحنن ،صادقاًِ ،هٌصااًِ ٍ هایذ خَاّذ ؿذ .تتتتشای
اًذاصُ گیشی افتواد دس تحقیق حارش اص ػَایت تشگشفتِ اص تحقیق ػَ ٍ ّتاى )2002( 3اػتتاادُ
خَاّذ ؿذ.
امىیت ادراک شدٌ
اهٌیت اعالفتات تتِ عتَس فوتَهی ؿتاهل دٍس ًگْذاؿتتي افتشاد غیتش هدتاص اص دػتشػتی تتِ
اعالفات ٍ اختاصُ دادى تتِ افتشاد هدتاص خْتت دػتشػتی تتِ داسایتی ّتای تتا اسصؽ هتی تاؿتذ.
ػادٍػناسی ٍ ّوناساى ( )1384هقتقذًذ کِ اهٌیت اعالفات دس فضای اونتشًٍیک تذیي هقٌتی
اػت کِ دػتشػی تِ هٌاتـ اعالفات تحت کٌتشل خَدتاى تاؿذ ،یقٌی ّتی کتغ تتذٍى کؼتة
اخاصُ اص خاًة ؿوا قادس تِ دػتشػی تِ ایي هٌاتـ اعالفاتی ًثاؿذ .ایي هٌاتـ ؿاهل دادُ ّا ٍ هٌاتـ
سایاًِ ای ،ؿثنِ ای،تشاکٌـی ،پشداصؿی ٍ ،اعالفاتی هی تاؿتٌذ .تتشای اًتذاصُ گیتشی اهٌیتت دس
تحقیق حارش اص ػَایت تشگشفتِ اص تحقیق پیناسایٌي ّ ٍ4وناساى ( )2004اػتاادُ خَاّذ ؿذ.
سًُلت استفادٌ ادراک شدٌ
تِ هیتضاى اعویٌتاى ؿتخص اص ػتَْوت یتادگیشی ٍ ػتَْوت اػتتاادُ اص تاًنتذاسی ایٌتشًتتی
هشتَط هی ؿَد .هیضاًتی کتِ کتاستش اًتؾتاس داسد اػتتاادُ اص ػیؼتتن هتَسدًؾشً ،یتاصی تتِ تتالؽ
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ًخَاّذ داؿت .تشای اًذاصُ گیتشی ػتَْوت اػتتاادُ دس تحقیتق حارتش اص ػتَایت تشگشفتتِ اص
تحقیق پیناسایٌي ٍ ّوناساى ( )2004اػتاادُ خَاّذ ؿذ.
سًدمىدی ادراک شدٌ
تِ ادساک هـتشیاى اص هضایا ٍ ػَدهٌذی ّایی کِ تا پزیشؽ ٍ اػتتاادُ اص تاًنتذاسی ایٌتشًتتی
تشای آًْا حاصل هی ؿَد اؿتاسُ داسد .تتشای اًتذاصُ گیتشی ػتَدهٌذی ادساک ؿتذُ دس تحقیتق
حارش اص ػَایت تشگشفتِ اص تحقیق پیناسایٌي ٍ ّوناساى ( )2004اػتاادُ خَاّذ ؿذ.
تاقشی ٍ ّوناساى ( )1388تحقیقی تا هَرَؿ "پزیشؽ تاًنتذاسی ایٌتشًتتی دس ایتشاى ،تؼتظ
هذل پزیشؽ فٌاٍسی" اًدام دادًتذ .سٍؽ ایتي پتظٍّؾ ،پیوایـتی ٍ اص اتتضاس پشػـتٌاهِ خْتت
گشدآٍسی دادُ ّا اػتاادُ گشدیذُ ٍ خاهقِ آهاسی آى سا ً 310اش اص هـتشیاى تاًک ّتا تـتنیل
هی دٌّذّ .ذف ایي پظٍّؾ تَصیﻒ سفتاس کتاستشاى دس هحتیظ ّتای ًَؽْتَس هاًٌتذ تاًنتذاسی
ایٌتشًتی هی تاؿذً .تایح ایي پظٍّؾ ًـاى هی دّذ کِ تشداؿتت رٌّتی اص ػتَدهٌذی تاًنتذاسی
ایٌتشًتی ٍ آػاًی اػتاادُ تأثیش هثثتی تش اػتتاادُ اص تاًنتذاسی ایٌتشًتتی داسد ٍ تشداؿتت رٌّتی اص
آػاًی اػتاادُ تأثیش هثثتتی تتش تشداؿتت رٌّتی اص ػتَدهٌذی تاًنتذاسی ایٌتشًتتی داسدّ .وچٌتیي
تشداؿت رٌّی اص تَاًایی ؿخصی ،تأثیش هثثتی تش تشداؿت اص آػاًی اػتاادُ اص تاًنذاسی ایٌتشًتی
داسد ،فشریات دیگش هاًٌذ تشداؿت رٌّی اص افتواد تأثیش هثثتی تتش تشداؿتت رٌّتی اص ػتَدهٌذی
اػتاادُ اص تاًنذاسی ایٌتشًتیً ،گشؽ تِ تاًنذاسی ایٌتشًتتی داسد ٍ تشداؿتت ؿخصتی اص تَاًتایی
ؿخصی ،تأثیش هثثتی تش تشداؿت رٌّی اص ػتَدهٌذی اػتتاادُ اص تاًنتذاسی ایٌتشًتتی داسد ،تأییتذ
ًگشدیذ.
حؼي اوتذیيّ ٍ 1ونتاساى ( )2012دس پظٍّـتی تتا هَرتَؿ "پتزیشؽ اػتتاادُ اص ختذهات
تاًنذاسی ایٌتشًتی ،هَسد هغاوقِ:تاًک سینات" ،ػَْوت تشای اػتاادُ ،اهٌیت ٍ حتشین ؿخصتی
ٍ کیایت اتصال تِ ایٌتشًت تِ فٌتَاى هت یشّتای هؼتتقل ایتي هقاوتِ دسًؾتش گشفتت ٍ تتِ تشسػتی
چگًَگی تأثیش ایي فَاهل تتش پتزیشؽ ختذهات تاًنتذاسی ایٌتشًتتی پشداختت .ایتي پتظٍّؾ تتا
اػتاادُ اص سٍؽ ًوًَِ گیشی عثقِ ای تصادفی ٍ تَصیـ  171پشػـٌاهِ هیتاى پاػتخگَیاى اًدتام
گشدیذً .تایح ایي تحقیق ًـاى داد کِ ػَْوت اػتاادُ ،اهٌیت،حاؼ حشین خصَصی ٍ ّوچٌتیي
1 Hassanuddin
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کیایت اتصال تِ ایٌتشًتت اص فَاهتل تتأثیش گتزاس تتش پتزیشؽ تاًنتذاسی ایٌتشًتتی ّؼتتٌذً .تتایح
ّوچٌیي ًـاد داد کِ هیاى ػَْوت اػتاادُ ،اهٌیت ٍ حشین ؿخصی تا پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتتی
ساتغِ هقٌاداس هثثت داسًذ ٍ کؼاًی کِ دػتشػی تِ ایٌتشًت داسًذ  6تشاتش احتوال تیـتش داسد تتا اص
تاًنذاسی ایٌتشًتی اػتاادُ کٌٌذ.

یَى ٍ کین )2009( 1دس تحقیقی تِ "تشسػی فَاهل هَفقیت تاًنتذاسی ایٌتشًتتی" پشداختٌتذ.
ًتتتایح حاصتتل اص ایتي تحقیتق ًـتتاى داد ساتغتتِ هقٌتی داسی تتیي اتقتتاد کیایتت ػیؼتتتن ،کیایتت
اعالفات ،افتواد ،کیایت خذهات تاًنذاسی تا سرایت ٍ ٍفاداسی هـتشیاى ٍخَد داسد.

مدل مفًُمی تحقیق

شکل  -1مدل مفًُمی تحقیق

ريش تحقیق
ایي تحقیق اص ًؾش ّذف کاستشدی اػتت چتَى دس صتذد تشسػتی فَاهتل هتَثش تتش پتزیشؽ
تاًنذاسی ایٌتشًتی اػت ٍ اص وحاػ هاّیت ًیض دس دػتِ تحقیقات تَصیای قشاس هیگیشد.
خاهقِ آهاسی تحقیق ؿاهل هـتشیاى اػتاادُ کٌٌتذُ اص ختذهات تاًنتذاسی ایٌتشًتتی دس ؿتْش
اَّاص هیتاؿذ کِ تا اػتاادُ اص سٍؽ ًوًَِگیشی قضاٍتی اقذام تِ تَصیـ پشػـٌاهِّا تیي افضای
ًوًَِ گشدیذ؛ تذیي صَست کِ تِ ؿقة تاًکّا دس ػغح ؿْش اَّاص هشاخقتِ ٍ تقتذ اص اعویٌتاى
اص ایٌنِ فشد پاػخگَ تا تاًنذاسی ایٌتشًتی آؿٌایی داسد ٍ اص آى اػتاادُ ًوَدُ اػتت ،پشػـتٌاهِ

1Yoon & Kim
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تِ ٍی دادُ ؿذ .اص آًدایی کِ تقذاد هـتشیاى تاًک ًاهحذٍد اػت ،تااػتاادُاص ختذٍل هَسگتاى
تشای خاهقِ ًاهحذٍد ،حدن ًوًَِ حذاقل ً 384اش پیؾتیٌی گشدیذ.
تِهٌؾَس تنویل هثاًیًؾشی تحقیق اص هٌاتـ کتاتخاًتِای ؿتاهل کتتاب ،پایتاىًاهتِ ٍ هقتایت
فلوی ٍ ّوچٌیي هٌاتـ ایٌتشًتی ؿاهل هقایت ٍ کتابّا اػتاادُ گشدیذ .تشای عشاحتی پشػتؾ-
ًاهِ اص ؿاخصّای هَخَد دس هقایت هقتثش ٍ ًیض پایاىًاهتِّتا ٍ ادتیتات تحقیتق اػتتاادُ ؿتذُ.
خْت تقییي افتثاس اتضاس اًذاصُگیشی اص سٍؽ آواای کشًٍثاا اػتاادُ گشدیذ ٍ تِ هٌؾَس تشسػتی
پایایی پشػـٌاهِ اتتذا یک ًوًَتِ اٍویتِ ؿتاهل  30پشػـتٌاهِ پتیؾ آصهتَى گشدیتذ ٍ .ػتبغ تتا
اػتاادُ اص دادُّای تذػت آهذُ اص ایي پشػـٌاهِّا ٍ تِ کوک ًتشمافتضاس  SPSSهیتضاى رتشیة
افتواد تا سٍؽ آواای کشًٍثاا تشای ایي اتضاس هحاػثِ ؿذ .هقادیش آواای کشًٍثاا تشای ّش کذام
اص اتقاد ٍ ّوچٌیي ؿواسُ ٍ تقذاد ػَایت ّش تقذ دس پشػـٌاهِ دس خذٍل صیش آٍسدُ ؿذُ اػت.
جديل  -1تعییه آلفای کزيوثاخ متغیزَای پزسشىامٍ
متغیزَا

شمارٌ سؤاالت

تعداد سؤاالت

آلفای کزيوثاخ

اهٌیت ادساک ؿذُ

3-1

3

0/88

افتواد

6-4

3

0/79

ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ

10-7

4

0/84

ػَدهٌذی ادساک ؿذُ

14-11

4

0/92

پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی

17-15

3

0/80

تا تَخِ تِ ًتایح خذٍل فَق ٍ هقذاس آواای کشًٍثاا تِ دػت آهذُ هیتَاى گات کتِ اتتضاس
اًذاصُ گیشی هت یشّای هختلﻒ پظٍّؾ اص افتواد هٌاػثی تشخَسداس اػت؛ تٌاتشایي اتتضاس اًتذاصُ-
گیشی تک تک هت یشّا ٍ کل هذل پظٍّؾ تِ دسػتی اًتخاب گشدیذُاًذ .تِ هٌؾَس پاػتخدّتی
تِ ػؤایت پظٍّؾ ،اص پاػخدٌّذگاى خَاػتِ ؿذُ تَد کِ هیضاى هَافقت خَد سا تا ّتش یتک اص
خولِ ٍاسُّا (ػؤایت) تیاى کٌٌذ .تذیي هٌؾَس عیﻒ وینشت کِ دس تشگیشًذُ  5گضیٌِ  -1کاهالً
هخاوﻒ  -2هخاوﻒ ً -3ؾشی ًذاسم  -4هَافق ٍ  -5کاهالً هَافق هَسد اػتاادُ قشاس گشفت.
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قثل اص اقذام تِ تدضیِ ٍ تحلیل دادُّا ،تِ تشػی ٍ ػٌدؾ پایایی پشػـٌاهِ اقتذام ؿتذ .تتشای
ایي هٌؾَس اتتذا اص یک ًوًَِ اتتذایی  30تتایی دادُّتایی خوتـآٍسی گشدیتذ .آواتای کشًٍثتاا
حاصل اص ایي ًوًَِ تیاًگش پایایی هٌاػة پشػـٌاهِ عشاحیؿذُ تتَد .ػتبغ تقتذ اص خوتـآٍسی
 384فذد پشػـٌاهِ ،تِ تحلیل دادُّتا پشداختتِ ؿتذ .اتتتذای آهتاس تَصتیای هت یشّتای خوقیتت
ؿتتٌاختی تحقیتتق تشسػتتی ؿتتذ .تتتشای تدضیتتِ ٍ تحلیتتل دادُّتتا اتتتتذا اص آصهتتَى کلوتتَگشٍف-
اػویشًَف تِ هٌؾَس تقییي ًشهتال تتَدى دادُ ّتا اػتتاادُ ؿتذ .ػتبغ تتشای آصهتَى فشرتیِّتای
پظٍّؾ اص هذل هقادیت ػاختاسی اػتاادُ ؿتذ .تتِ عتَس کلتی دس تختؾ تحلیتل دادُّتا اص دٍ
تؼتِ ًشمافضاسی  SmartPLS ٍ SPSSاػتاادُ ؿذ.
آسمًن کًلمًگزيف-اسمیزوًف ( 1)K-Sتزای تزرسی وزمال تًدن تًسیع
ینی اص پیؾفشض ّای اصلی اػتاادُ اص آهاس پاساهتشی ٍ سگشػیَى ًشهال تَدى تَصیـ اػت.
تشای تشسػی ًشهال تَدى تَصیـ هیتَاى اص آصهَى کَووَگشٍف-اػتویشًَف اػتتاادُ کتشد کتِ
ًتایح ایي آصهَى تشای تواهی هت یشّای پظٍّؾ دس خذٍل  2آٍسدُ ؿذُ اػت.
جديل  -2وتایج آسمًن  K-Sتزای متغیزَای تحقیق
متغیز

سطح معىیداری

مقدار ذطا

وتیجٍگیزی

اهٌیت ادساک ؿذُ

0/108

0/05

ًشهال

افتواد

0/066

0/05

ًشهال

ػَْوت اػتاادُ

0/007

0/05

غیش ًشهال

ػَدهٌذی ادساک ؿذُ

0/083

0/05

ًشهال

پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی

0/082

0/05

ًشهال

تا تَخِ تِ ایي کِ آصهَى ً K-Sـاى داد کِ تَصیـ هشتَط تِ تواهی هت یشّا غیش ًشهال اػتت،
ًویتَاى اص ًشمافضاسّایی ّوچَى  AMOS ٍ LISRELکِ پیؾفتشض آًْتا ًشهتال تتَدى دادُ-
ّاػت ،اػتاادُ ًوَد ٍوی هیتَاى اص ًشمافضاس  SmartPLSاػتاادُ ًوتَد کتِ پتیؾفتشض ًشهتال
تَدى دادُّا سا ًذاسد.
1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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یافتٍَا
الف -یافتٍَای تًصیفی
دس اًدام ایي تحقیق تقذاد  348فذد پشػـٌاهِ تَصیتـ ٍ پاػتخٌاهِّتای هشتَعتِ خوتـآٍسی
گشدیذ ،پغ اص تدضتِ ٍ تحلیل دادُّا هـخص گشدیذ کِ ،صًاى تا  77دسصتذ تتیؾتتشیي حدتن
ًوًَِ سا تـنیل هیدٌّذ .هشداى ًیض  23دسصذ حدن ًوًَِ سا تـنیل هیدٌّذ؛ اص ًؾتش ٍرتقیت
ػٌی 14 ،دسصذ اص افشاد داسای سدُ ػتٌی  20ػتال ٍ کوتتش 31 ،دصتذ تتیي  21تتا  30ػتال35 ،
دسصذ تیي  31تا  40ػال 18 ،دسصذ تیي  41تا  50ػال ٍ  2دسصتذ  ٍ 51تیـتتش ػتي داؿتتٌذ؛ اص
ًؾش تحصیالت 6 ،دسصذ اص پاػخ دٌّذگاى داسای هذسک پاییيتش اص دیتبلن 10 ،دسصتذ دیتبلن،
 15دسصذ فَق دیبلن 39 ،دسصذ ویؼاًغ ٍ  30دسصذ ًیض داسای هذسک فتَق ویؼتاًغ ٍ تتایتش
تَدًذ.
ب -یافتٍَای استىثاطی
1

تحلیل مدل اوداسٌگیزی (تحلیل عاملی تأییدی)
تِ هٌؾَس تحلیل ػاختاس دسًٍی پشػـٌاهِ ٍ کـﻒ فَاهل تـنیلدٌّتذُ ّتش ػتاصُ یتا هت یتش
پٌْاى ،اص اتضاس تحلیل فاهلی تأییذی اػتاادُ هتیؿتَدً .تتایح تحلیتل فتاهلی تأییتذی ػتاصُّتای
پظٍّؾ دس خذٍل صیش خالصِؿذُ اًذ .تشخی دیگش اص ؿاخصّایی کتِ دس هتذل ًْتایی ٍختَد
داسد ٍ هقادیش آى تایذ اص حذ هقیٌی تایتش تاؿذ فثتاستاًتذ اص آواتای کشًٍثتاا یتا (CAتتایتش اص
 ،)0/7ػاصگاسی دسًٍی یا (CRتایتش اص  ٍ )0/7هیاًگیي ٍاسیاًغ اػتخشاجؿذُ یا ( AVEتتایتش
اص  )0/5کِ دس خذٍل  3آٍسدُ ؿذُ اػت.
جديل  -3تارَای عاملی ساسٌَای تحقیق
متغیز

تارَای عاملی

 .1اهٌیت ادساک ؿذُ

0/850

Q1
Q2
Q3

0/919

CA

0/700

CR

0/826

AVE

0/622

0/548

1Measurement Model

 / 240فصلٌاهِ فلوی-پظٍّـی فلَم اختوافی ،ػال دّن ،ؿواسُ ػَم ،پیاپی ( ،)34پاییض 1395

 .2افتواد

0/654

Q4
Q5
Q6

0/541

 .3ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ
Q7
Q8
Q9
Q10

 .4ػَدهٌذی ادساک ؿذُ
Q11
Q12
Q13
Q14

0/700

0/732

0/500

0/857
0/823
0/859
0/798

0/866

0/909

0/714

0/897
0/709
0/875
0/791

0/736

0/837

0/567

0/612

 .5پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی

0/912

Q15
Q16
Q17

0/898

0/852

0/910

0/722

0/823
*تواهی رشایة دس ػغح اعویٌاى  95دسصذ هقٌاداس ّؼتٌذ.

اص آًدا کِ ّوِ تاسّای فاهلی 1هشتَط تِ ػاصُّتای پتظٍّؾ دس ػتغح اعویٌتاى  95دسصتذ
هقٌاداس ؿذُ اًذ ٍ ّوچٌیي ّش یک اص ایي تاسّای فاهلی تیـتش اص حذ قاتلقثَل یقٌی ّ 0/5ؼتتٌذ،
تٌاتشایي هیتَاى ًتیدِ گشفت کِ ػاصُّای هتَسد هغاوقتِ اص خْتت سٍایتی داسای افتثتاس تتاییی
ّؼتٌذ .ایي تِ هقٌی تحلیل فاهلی تأییذی پظٍّؾ ًیض اػت .فالٍُ تش ایي ،تِ کوتک تتاس فتاهلی
هیتَاى گات کذام ؿاخص دس اًذاصُگیشی ػاصُ خَد ػتْن تیـتتشی داسدّ .وتاى عتَس کتِ دس
خذٍل ً 3ـاى دادُ ؿذُ اػتّ ،وِ ػؤایت تحقیق قاتلیت ػٌدؾ هت یشّای هشتَط تتِ ختَد سا
داسًذ صیشا دس ػغح اعویٌاى  95دسصذ هَسد قثَل ٍاقـؿذُاًذ ٍ اص هقذاس حذاقل یقٌتی ً 0/5یتض
تیـتش هیتاؿٌذ .اوثتِ دستاسُ ػْن ّش یک اص ؿاخصّا دس ػٌدؾ هت یش هشتَعِ اختالفاتی ٍخَد
داسد؛ تِ عَسی کِ دس ٌّگام هشاخقِ تِ تاسّای فاهلی هشتَط تتِ ّتش یتک اص هت یشّتا ،ػتْن آى
ػؤایتی کِ داسای تاس فاهلی تیـتشی ّؼتٌذ دس ػٌدؾ آى هت یش تیـتتش اص ػتْن ػتؤایتی اػتت
کِ تاس فاهلی کوتشی داسًذ ٍ یک ساتغِ پلناًی ٍ ػلؼلِهشاتثی هیاى تاسّای فاهلی ّتش هت یتش ٍ
1Loading factor
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ػتتْن آًْتتا دس ػتتٌدؾ آى هت یتتش ٍختتَد داسد .ػتتایش ؿتتاخصّتتای هتتَسد ًؾتتش اص خولتتِ آواتتای
کشًٍثاا ،ػاصگاسی دسًٍی ٍ هیاًگیي ٍاسیاًغ اػتخشاجؿذًُ ،یض تایتش اص حذ قاتلقثَل ّؼتتٌذ،
تٌاتشایي هذل ػاختاسی تأییذ هیگشدد.
پاسد تٍ فزضیٍَایتحقیق تا استفادٌ اس معادالت ساذتاری ()SEM
ًَفی اص سٍاتظ تیي هت یشّای هنٌَى دس هذل هقادیت ػاختاسی اص ًتَؿ اثتش هؼتتقین اػتت.
اثش هؼتقین کِ دس ٍاقتـ ینتی اص اختضاا ػتاصًذُ ًوًَتِّتای هقتادیت ػتاختاسی اػتت ٍ ساتغتِ
خْتداسی سا هیاى دٍ هت یش ًـاى هیدّذ .ایي ًَؿ سٍاتظ فوذتاً تِ ٍػیلِ آًتاویض ٍاسیتاًغ یتک
عشفِ هَسد اسصیاتی قشاس هیگیشد .ایي ًَؿ اثش دس ٍاقـ تیاًگش تأثیش خغی فلتی فتشض ؿتذُ یتک
هت یش تش هت یش دیگش اػت .دس دسٍى یک هذل ّش اثش هؼتقین ،ساتغِای سا هیاى یک هت یش ٍاتؼتتِ
ٍ هت یش هؼتقل ،هـخص ٍ تیاى هتیکٌتذً .تتایح آصهتَى فشرتیِّتای هؼتتقین تحقیتق تتش هثٌتای
هقادیت ػاختاسی دس خذٍل ً 4-6وایؾ دادُؿذُ اػت.
جديل  -4وتایج آسمًن فزضیات
فشریات تحقیق
 )1تأثیش اهٌیت ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی
ایٌتشًتی
 )2تأثیش افتواد تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی
 )3تأثیش ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ تش پزیشؽ
تاًنذاسی ایٌتشًتی
 )4تأثیش ػَدهٌذی ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی
ایٌتشًتی

رشیة هؼیش ()β

قذس هغلق آهاسُ

رشیثتقییي

ًتیدِ

t

r2

فشریِ

0/022

0/217

سد

0/538

6/349

تأییذ

0/166

2/069

0/297

4/273

0/596

تأییذ
تأییذ

 )5تأثیش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تش سرایت هـتشی

0/607

6/355

0/368

تاییذ

 )6تأثیش سرایت هـتشی تش تثلی ات ؿااّی

0/688

13/921

0/473

تاییذ

 )7تأثیش سرایت هـتشی تش ٍفاداسی هـتشی

0/626

7/356

0/391

تاییذ

آسمًن فزضیٍ ايل
فشریِ تحقیق :اهٌیت ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس داسد.
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 :H0اهٌیت ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس ًذاسد.
 :H1اهٌیت ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس داسد (ادفا).
اص آًدا کِ آهتاسُ  tهشتتَط تتِ فشرتیِ اٍل ( )0/217دس ختذٍل  4دس داختل تتاصُ  -1/96تتا
 +1/96اػت تٌاتشایي دس ػغح اعویٌاى  95دسصذ ،فشض صاش تاییذ ؿذُ ٍ فشض یک (ادفا) سد
هی گشدد .تٌاتشایي فشریِ تحقیق سد هیؿتَد ٍ دس ػتغح اعویٌتاى  95دسصتذ ًوتیتتَاى هتذفی
تاثیشگزاسی اهٌیت ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی ؿذ.
آسمًن فزضیٍ ديم
فشریِ تحقیق :افتواد تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس داسد.
 :H0افتواد تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس ًذاسد.
 :H1افتواد تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس داسد (ادفا).
اص آًدا کِ آهتاسُ  tهشتتَط تتِ فشرتیِ دٍم ( )6/349دس ختذٍل  4ختاسج اص تتاصُ  -1/96تتا
 +1/96اػت تٌاتشایي دس ػغح اعویٌاى  95دسصذ ،فشض صاش سد ؿذُ ٍ فشض یک (ادفا) تأییذ
هیگشدد .تا تَخِ تِ رتشیة هؼتیش (ً )0/538یتض هـتخص اػتت کتِ تتأثیش افتوتاد تتش پتزیشؽ
تاًنذاسی ایٌتشًتی هثثت اػت؛ تٌاتشایي فشریِ تحقیق تأییذ هیؿَد ٍ ایي تِ هقٌای تأثیش هثثتت ٍ
هقٌاداس افتواد تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًت اػت.
آسمًن فزضیٍ سًم
فشریِ تحقیق :ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس داسد.
 :H0ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس ًذاسد.
 :H1ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس داسد (ادفا).
اص آًدا کِ آهاسُ  tهشتَط تتِ فشرتیِ ػتَم ( )2/069دس ختذٍل  4ختاسج اص تتاصُ  -1/96تتا
 +1/96اػت تٌاتشایي دس ػغح اعویٌاى  95دسصذ ،فشض صاش سد ؿذُ ٍ فشض یک (ادفا) تأییذ
هی گشدد .تا تَخِ تِ رشیة هؼیش (ً )0/166یض هـخص اػت کِ تأثیش ػتَْوت اػتتاادُ ادساک
ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی هثثت اػت؛ تٌاتشایي فشریِ تحقیتق تأییتذ هتیؿتَد ٍ ایتي تتِ
هقٌای تأثیش هثثت ٍ هقٌاداس ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی اػت.
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آسمًن فزضیٍ چُارم
فشریِ تحقیق :ػَدهٌذی ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس داسد.
 :H0ػَدهٌذ یا ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس ًذاسد.
 :H1ػَدهٌذیادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تأثیش هقٌاداس داسد (ادعا).
اص آًدا کِ آهاسُ  tهشتَط تِ فشریِ چْتاسم ( )4/273دس ختذٍل  4ختاسج اص تتاصُ  -1/96تتا
 +1/96اػت تٌاتشایي دس ػغح اعویٌاى  95دسصذ ،فشض صاش سد ؿذُ ٍ فشض یک (ادفا) تأییذ
هیگشدد .تا تَخِ تِ رشیة هؼیش (ً )0/297یض هـخص اػت کِ تأثیش ػَدهٌذی ادساک ؿذُ تش
پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی هثثت اػت؛ تٌاتشایي فشریِ تحقیق تأییذ هیؿَد ٍ ایي تِ هقٌای تتأثیش
هثثت ٍ هقٌاداس ػَدهٌذ ی ا ادساکـذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی اػت.
تحلیل ضزیة تعییه ()R2
رشیة تقییي هشتتَط تتِ تتأثیش هت یشّتای هؼتتقل افتوتاد ،ػتَْوت اػتتاادُ ادساک ؿتذُ ٍ
ػَدهٌذی ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تشاتش  0/596اػت .تش ایي اػتاع هتیتتَاى
ًتیدِ گشفت کِ هت یشّای افتواد ،ػَْوت اػتاادُ ادساک ؿذُ ٍ ػَدهٌذ یا ادساک ؿتذُ تتاّن
تَاًؼتِاًذ  59/6دسصذ اص ت ییشات پتزیشؽ تاًنتذاسی ایٌتشًتتی سا تَرتیح دٌّتذ 40/4 .دسصتذ
تاقیواًذُ هشتَط تِ خغای پیؾتیٌی اػت ٍ هی تَاًذ ؿاهل هاتقی هت یشّای تأثیشگزاس تش پزیشؽ
تاًنذاسی ایٌتشًتی تاؿذ کِ دس تحقیق حارش تشسػی ًـذُاًذ.
وتیجٍگیزی وُایی
فشریِ اٍل تِ تشسػی تاثیش اهٌیت ادساک ؿتذُ تتش پتزیشؽ تاًنتذاسی ایٌتشًتتی هتی پتشداصد.
ًتایح حاصل اص تحلیل دادُ ّای تحقیق ًـاى هی دّتذ کتِ هت یتش اهٌیتت ادساک ؿتذُ تتش هت یتش
پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تا اعویٌاى  95دسصذ تاثیش هقٌاداسی ًذاسد ٍ ایتي فشرتیِ هتَسد تاییتذ
قشاس ًگشفت .تش ایي اػاع ،دس ػغح اعویٌاى  95دسصذ ًوتی تتَاى هتذفی تاثیشگتزاسی اهٌیتت
ادساک ؿذُ تش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی ؿذ.
فشریِ دٍم تِ تشسػی تاثیش افتواد تش پزیشؽ تاًنتذاسی ایٌتشًتتی هیبتشداصدً .تتایح حاصتل اص
تحلیل دادُ ّا ی تحقیقات ًـاى هیذّذ کِ هت یش افتواد تش هت یش پتزیشؽ تاًنتذاسی ایٌتشًتتی تتا
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اعویٌاى  95دسصذ تاثیش هثثت ٍ هقٌاداس داسد ٍ ساتغِ ایٌذٍ هت یش تا ّتن خغتی ٍا ص ًتَؿ هؼتتقین
هیثاؿذ ٍ ایي فشریِ هَسد تاییذ قشاس گشفت .تتشایي اػتاع ،هیتتَاى ًتیدتِ گشفتت کتِ ّشچقتذس
هـتشیاى افتواد تیـتشی تِ تاًنذاسی ایٌتشًتی ٍ ػاص ٍ کاسّتای آى داؿتتِ تاؿتٌذ ،احتوتال تیـتتش
یَخَد داسد کِ ایي ًَؿ تاًنذاسی سا تبزیشًذ ٍ آًشا خایگضیي هشاخقِ تِ ؿتقة ػتٌتی تاًتکّتا
ًوایٌذ.
فشریِ ػَم تِ تشسػی تتاثیش ػتَْوت اػتتاادُ ادساک ؿتذُ تتش پتزیشؽ تاًنتذاسی ایٌتشًتتی
هیبشداصدً .تایح حاصل اص تحلیل دادُ ّا ی تحقیق ًـتاى هتیدّتذ کتِ هت یتش ػتَْل ت اػتتاادُ
ادساک ؿذُ تش هت یشپزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تا اعویٌاى  95دسصذ تاثیش هثثت ٍ هقٌاداس داسد ٍ
ساتغِ ایٌذٍ هت یش تاّن خغی ٍ اص ًَؿ هؼتقین هیثاؿذ ٍ ایي فشریِ هتَسد تاییتذ قتشاس گشفتت .تتش
ایي اػاع ،هیتَاى ًتیدِ گشفت کِ ّشچقذس هـتشیاى تتَاًٌتذ آػتاى تتش ٍ تتا پیچیتذگی کتن اص
تاًنذاسی ایٌتشًتی تشای اًدام اهَس تاًنذاسی خَد اػتاادُ کٌٌذ ،احتوال تیـتشی ٍخَد داسد کتِ
ایي ًَؿ تاًنذاسی سا تبزیشًذ ٍ آًشا خایگضیي هشاخقِ تِ ؿقة ػٌتی تاًکّا ًوایٌذ.
فشرتتیِ چْتتاسم تتتِ تشسػتتی تتتاثیش ػتتَدهٌذ یتتا ادساک ؿتتذُ تتتش پتتزیشؽ تاًنتتذاسی ایٌتشًتتتی
هیپشداصدً .تایح حاصل اص تحلیل دادُّای تحقیق ًـاى هتیدّتذ کتِ هت یتش ػتَدهٌذ یتا ادساک
ؿذُ تش هت یش پزیشؽ تاًنذاسی ایٌتشًتی تا اعویٌاى  95دسصذ تاثیش هثثت ٍ هقٌتاداس داسد ٍ ساتغتِ
ایي دٍ هت یش تاّن خغی ٍ اص ًَؿ هؼتقین هیتاؿذ ٍ ایي فشریِ هتَسد تاییتذ قتشاس گشفتت .تتشایي
اػاع ،هیتَاى ًتیدِ گشفت کِ ّشچقتذس م ؿتتش ی اى احؼتاع کٌٌتذ کتِ اػتتاادُ اص تاًنتذاسی
ایٌتشًتی هی تَاى هضایای تیـتشی دس هقایؼِ تا تاًنذاسی ػٌتی داؿتِ تاؿذ ٍ اػتتاادُ اص آى هٌدتش
تِ اسصؽ آفشیٌی تشایـاى ؿَد ،احتوال تیـتشی ٍخَد داسد کِ ایي ًتَؿ تاًنتذاسی سا تبزیشًتذ ٍ
آىسا خایگضیي هشاخقِ تِ ؿقة ػٌتی تاًکّا ًوایٌذ.
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