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 چکیده

درک شده،  سهولت استفاده، لذت، اعتماد و  یسودمند ریتاث یبررساین تحقیق 
می باشد. نگرش مصرف کننده  یانجیبر قصد استفاده با نقش م ینفوذ اجتماع

فی و از چگونگی گردآوری اطالعات توصی نظرتحقیق از نظر هدف کاربردی و از 
داده های تحقیق از طریق سواالت پنج گزینه ای لیکرت  است. شاخه پیمایشی

 به حاضر موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش
 از آماری نیاز با متناسب پرسشنامه، از حاصل هایداده وتحلیل منظورتجزیه

 قالب در pls.V3ی افزار معادالت ساختارو از نرم SPSS.V24 آماری افزارنرم
 استفاده و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه آمارتوصیفی بخش دو

 یخانگ یدیبرق خورش انیتعداد مشتری مورد پژوهش شامل جامعه. است گردیده
پژوهش  یبرا ازیجهت محاسبه حجم نمونه موردن باشد. ینفر م 834که  زدیشهر 

نفر بدست  374درصد برابر با  5 نانیبا استفاده از فرمول کوکران در سطح اطم
نتایج شده است. ینمونه مورد مطالعه به روش در دسترس جمع آور آمده است.

 رییدهد که  متغ یپژوهش نشان م جینتاپژوهش نشان داد که متغیرهای 
با نقش  یخانگ یدیبرق خورش انیدرک شده بر قصد استفاده مشتر یسودمند

برق  انیولت استفاده بر قصد استفاده مشتر( سه343/4)انینگرش مشتر یانجیم
( لذت بر قصد استفاده 337/4)انینگرش مشتر یانجیبا نقش م یخانگ یدیخورش
( اعتماد 664/4)انینگرش مشتر یانجیبا نقش م ینگخا یدیبرق خورش انیمشتر

نگرش  یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش انیبر قصد استفاده مشتر
 یخانگ یدیبرق خورش انیبر قصد استفاده مشتر یماع( نفوذ اجت668/4)انیمشتر

بر قصد استفاده  انی( نگرش مشتر343/4)انینگرش مشتر یانجیبا نقش م
درک شده بر قصد استفاده  ی( سودمند694/4)یخانگ یدیبرق خورش انیمشتر
( سهولت استفاده بر قصد استفاده 631/4)یخانگ یدیبرق خورش انیمشتر
برق  انی( لذت بر قصد استفاده مشتر648/4)ینگخا یدیبرق خورش انیمشتر
 یدیبرق خورش انی( اعتماد بر قصد استفاده مشتر386/4)یخانگ یدیخورش
برق  انی(در مشتر633/4بر قصد استفاده ) یع( نفوذ اجتما314/4)یخانگ
 معنادار دارد. ریتاث یخانگ یدیخورش

 -عتمادا -لذت -سهولت استفاده -درک شده یسودمند :واژه های کلیدی

 نگرش -قصد استفاده -ینفوذ اجتماع

Abstract: 
This research examines the effect of perceived usefulness, ease of use, 

enjoyment, trust and social influence on intention to use with the 

mediating role of consumer attitude. The research is descriptive and 

survey in terms of practical purpose and in terms of how to collect 

information. Research data has been collected through five-choice 

Likert questions included in the research questionnaire. In this 

research, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, 

according to the statistical needs, SPSS.V24 statistical software and 

pls.V3 structural equation software were used in the form of 

descriptive and inferential statistics in the form of linear and multiple 

regression. The research population includes the number of solar 

household electricity customers in Yazd, which is 730 people. In order 

to calculate the required sample size for the research using Cochran's 

formula, 384 people have been obtained at a confidence level of 5%. 

The study sample was collected by available methods. The results of 

the research showed that the variables of the research results show that 

the variable of perceived usefulness on the intention to use solar 

household electricity with the mediating role of the attitude of the 

customers (0.203), ease of use on the intention to use Household solar 

electricity customers with the mediating role of customers' attitudes 

(0.228), enjoyment of the customers' intention to use household solar 

electricity with the mediating role of customers' attitudes (0.114), trust 

in the customers' intention to use household solar electricity with the 

mediating role of customers' attitudes (0.117) Social influence on 

customers' intention to use household solar electricity with the 

mediating role of customers' attitude (0.303), customers' attitude on 

customers' intention to use household solar electricity (0.190), 

perceived usefulness on customers' intention to use household solar 

electricity (0.136), ease of use On customers' intention to use 

household solar electricity (0.107), enjoyment on customers' intention 

to use household solar electricity (0.271), trust on customers' intention 

to use household solar electricity (0.364), social influence on 

customers' intention to use (0.132) Household solar electricity has a 

significant impact. 

Keywords: 

perceived usefulness, ease of use, enjoyment, trust, 
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بر قصد استفاده  یدرک شده،  سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماع یسودمند ریتاث یبررس لیال پور علی گنجی:سیده معصومه غمخواری و 

 (زدیشهر  یخانگ یدیبرق خورش انینگرش مصرف کننده )مورد مطالعه: مشتر یانجیبا نقش م

  مقدمه

 نینگران ا شتری. بلکه آنها بریخ ای رندیرا به کار گ یتکنولوژ ایپردازند که آ یبحث م نیبه ا یکمتر یشرکت ها گرید امروزه
را بطور  یهستند که تکنولوژ ییموضوع هستند که چگونه وارد آن شوند و آن را مورد استفاده قرار دهند. آنها به دنبال راه ها

 میو تصم انیاثرگذار بر رفتار مشتر یشناخت عوامل اصل ،یو حفظ مشتر جادیعوامل ا نی. مهم تررندیبه کار گ یزیآم تیموفق
نفوذ  طهیعوامل خارج از ح نیاز ا ی. بعضردیگ یقرار م یعوامل مختلف ریمصرف کنندگان تحت تاث یدهایآنهاست. خر یریگ

مصرف کنندگان کمک  یازهایرا در شناخت هرچه بهتر ن ابانیرتواند بازا یوجود شناخت و توجه به آنها م نیهستند. با ا ابانیبازار
 یفناور رشیپذ حیتوض یشده برا رفتهیبه طور گسترده پذ یفهومچارچوب م کی یتکنولوژ رشی(. پذ3467،  نیکند)تسور و ل

 یانسان رفتار کیاست که  میاز مفاه یمجموعه ا یتکنولوژ رشیپذ ی(. شالوده اساس3469،  کیو مارانگون کیاست)گران دیجد
 هی، قصد و رفتار در ابتدا پاباور، نگرش نیکند. رابطه ب یم ینیب شیدهد و پ یم حیتوض یخاص را با باورها، نگرش ها و قصد رفتار

را فراهم   شدهیزیررفتار برنامه هیو نظر یکنش منطق هیاز جمله نظر ،یاجتماع یشناسدر روان یمعروف و قو یهاهینظر ینظر
 .کندیم
شده آن  ینیب شیپ یامدهایمرتبط در مورد پ یآنها از باورها یها یابیارز یفرد نسبت به رفتار، متناسب با مجموع وزن کی رشنگ 

 یباورها ،یتکنولوژ رشیحال، در پذ نی(. با ا6398شود)محقق زاده و همکاران،  یدر نظر گرفته م هیاول یها هینظر نیرفتار در ا
در شکل دادن  یبرجسته نقش اساس یباورها یدرک شده( به جا ی)به عنوان مثال، سهولت استفاده درک شده و سودمند یعموم

مخالف  ایاحساس موافق  ایانفعال  زانیم"(. نگرش 6444 ،یمیخاص دارند)مالابراه یفناور کیاز  به نگرش نسبت به استفاده
از  یلیخ یگرداند از سو یباز م ابانهیارز یواکنش کل کیکه نگرشها به انفعال از  دهیعق نیاست. ا "محرک کینسبت به 

هستند  یهستند نگرش ها احساسات عاطف دهیپد کی رامونیپ یکه باورها، معرفت شناخت یاست. در حال دهیپژوهشگران ابراز گرد
و  ،یاکادر ،یاحساس ،یزشیانگ یندهایبلندمدت فرآ یها دارند. در کل نگرش عبارت است از سازمانده دهیپد رامونیکه مردم پ

تفکر،  وهیش نگرایفرد ب کیاساس، نگرش  نیکه فرد در آن قرار گرفته است. بر هم یطیمح یجنبه ها یبا توجه به برخ یشناخت
رفتار با  کیفرد نسبت به  کی(.نگرش 3434،  نگامیلیاطراف خود دارد )کانس طینسبت به مح یاست که و ییاحساس و واکنش ها

از  انینقش نگرش در استفاده مشتر یپژوهش به بررس نیدارد لذا الزم است در ا میمربوط به رفتار نسبت مستق یمجموع باورها
 . میپرداز یآپارتمان ها مدر  یدیخورش یپنل ها
 یخاص ستمیشده است که فرد اعتقاد دارد استفاده از س فیتعر یامتفاوت به عنوان درجه یدرک شده در پژوهش ها یسودمند

درک  یتوجه در مورد سودمند انی(. نکته شا3467)مسلم پور  و همکاران،  دیافزا یاو سودمند است و بر سطح عملکرد او م یبرا
عملکرد  یرا از روش ارتقا یمتفاوت یسازه ارائه کرده اند، برداشت ها نیکه از ا یکسانی فیت که محققان برخالف تعراس نیشده ا
 کیاست که  یزانیارائه شده، م فیکنند که منظور از تعر یم انیخود ب فی(، در ادامه تعر3434کرده)کافارو  و همکاران،  انیفرد ب
 نیدرک شده، درک ا یببرد. سودمند یشتریب یبهره داز امکانات موجو یمساو طیادر شر یشود تا شخص یموجب م یفناور

کاربر و  مینه. در مفاه ایکند  یاش کمک م یکار یبه هدف ها دنیرس یکاربر برا کیمورد نظر به  یموضوع است که تکنولوژ
 نیمهمتر دهندیاهم کرده اند که نشان مرا فر ی(، شواهد3434)  کوکویچن و آکل ،یکار طیدر مح دیجد یتکنولوژ کی یاستفاده 
 انیدرک شده بر نگرش و قصد استفاده مشتر یسودمند ریتاث یپژوهش به بررس نی. لذا در اباشدینگرش م یکننده  نییعامل تع

 ییتوانا یبه معنا یراحت ی( ارائه شد. از نظر و6933بار توسط کوپلند در سال ) نیاول ی( برای. مفهوم سهولت )راحتمیپردازیم
عوامل مربوط به  نیاز مهم تر یکیخدمت است، که  کیاستفاده از  ای دیمصرف کننده در هنگام خر یر پولیغ یها نهیکاهش هز
 (. 3467مجدد است)هانسن  و همکاران،  دیو قصد خر یاز جمله وفادار انیرفتار مشتر

کرده است.  فیخاص تعر ستمیس کید سهولت استفاده از باور هر فرد در مور زانیسهولت استفاده درک شده را م سیوید نیهمچن
عامل  نیباشد به طور خاص، ا یمورد نظر م یاستفاده از تکنولوژ یدرک شده مربوط به باور کاربر در مورد سخت یسهولت استفاده 

 ستمیس ای یاگر تکنولوژ (.6399 ،یدارد )اسالم پناه و غفار ازین یتکنولوژ کیتالش است که استفاده از  یاز مقدار یابیارز کی
وجود  نیگزیجا یروش با تکنولوژ کیکه  یاستفاده از آن سخت باشد، احتماال در موقع گرید انیبه ب ایباشد و  دهیچیپ یکل ربطو

 یاریکامال اخت طیبا کاربرد سخت، توسط کاربر در شرا یها یفناور نیا ن،یداشته باشد، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. بنابرا
سهولت استفاده بر  ریتاث یپژوهش به بررس نی. لذا در اریخ ایو قابل استفاده هستند  دیمف ایورد قضاوت قرار خواهند گرفت که آم

است. اعتماد،  یتکنولوژ رشیپذ یبرا انیاز مشتر یاریبس دیترد یاصل لیاز دال یکی یمنی. امیپردازیم انیقصد استفاده مشتر
 ریمتغ کیدرک شده به عنوان  سکیر ،یاست. در مطالعات قبل دیجد یهایخرده فروشان و فناور یمنیدر مورد ا انیمشتر یباورها
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حال،  نی(. با ا3467مورد مطالعه قرار گرفت )راموس  و همکاران،  ریدو متغ نیا یرابطه تصادف یو حت شودیم یاز اعتماد تلق زیمتما
اغلب به عنوان انتظارات آنها از  سکیاز ر انیمخالف هستند. ادراک مشتربه جز در جهت  هیشب اریخود بس یها در مفهوم سازآن
 یمنف یها دگاهیشود. هم فروشندگان و هم خود معامله با د یمعامله مشخص م کینامطلوب از  جینتا ریسا ای یاحتمال یها انیز

قابل اعتماد  ورددر م قیدق یها دهیاز ا یه اصورت، اعتماد به عنوان مجموع نیا ری(. در غ6444 ،یهمراه هستند )اعتماد و قره داغ
از اعتماد در فروشنده و  یبیترک ای ،یتکنولوژ رشیدر مورد پذ تیو امن نانی(، احساس اطم3434،  یبودن فروشنده )چاوال و جوش

ماد بر نگرش و قصد اعت ریتاث یمطالعه به بررس نیدر ا نی(. بنابرا6444مقدم،  یو علو یریقابل اعتماد بودن در معامله است )نص
 .میپردازیم انیمشتراستفاده 

ارجاعات مهم به رفتار فرد  یادراک برخ ریتحت تأث یدهد که چگونه مشتر ینشان م یذهن ی(، هنجارها3467نظر هانگ  ) طبق
و  یوامل اجتماعع ،یهنجار ذهن میاست که مفاه یعیمفهوم وس یاجتماع ری(، تأث3436. به گفته الشورمن  و همکاران)ردیگ یقرار م
داوطلبانه  طیمح کیدر  ژهیوبه ،یذهن یاز جمله هنجارها ،ینفوذ اجتماع ،یتکنولوژ رشیقات پذی. در تحقردیگیرا در بر م ریتصو

 (. 6399 ده،یو آفر ی)نوروزکندینم ینیبشیبه طور مؤثر پ
 ،یاز قصد است. بر اساس مطالعات پژوهش میمستق مقدمه مثبت کی یاجتماع ریتأث ،یکیالکترون دیخر رشیحال، در مورد پذ نیبا ا
 کیرا به عنوان  انی( نفوذ همتا3467(. موتاهار  و همکاران )3433بر نگرش دارد)جون  و همکاران،  یمطلوب ریتأث یاجتماع ریتأث

  یتافیکنند. پ یم یمفهوم ساز یمجاز یدر فروشگاه ها دیخر ماتینسبت به تصم یشکل دادن به نگرش مشتر یباور برجسته برا
درک شده  یبر نگرش نسبت به استفاده و سودمند یبه طور قابل توجه یذهن یکنند که هنجارها ی( استدالل م3434و همکاران )

بر نگرش و  یذهن یهنجارها ریتاث یپژوهش به بررس نیگذارد. لذا در ا یم ریتأث یتکنولوژ رشیپذ نهیو قصد استفاده مجدد در زم
برق است که با توجه به چشم  یرویبخصوص ن ،یانرژ داز مسائل مهم کشور کمبو یکی. امروزه میپردازیا مهقصد استفاده آن

 دیتجد یها یچالش رو به انرژ نیمقابله با ا یاز کشور ها برا یاریخواهد شد. بس شتریو ب شتریب ازین نیا ریچند سال اخ  یاندازها
مانند  یابانیب یااللخصوص شهرها شوردر اکثر مناطق ک دیخورش یاستفاده از انرژ طین شرابا دارا بود زیاند. کشور ما با نآورده ریپذ

به صورت  یدیصفحات خورش یراستا استفاده از تکنولوژ نیکمبود بردارد. در ا نیکاهش ا یدر راستا یگام مهم تواندیم زدیهر 
 وجه. با تردیقرار بگ یمورد بررس یتکنولوژ نیر پذرش انشده است لذا الزم است عوامل موثر ب رفتهیپذ انیاز طرف مشتر یشخص

درک شده، سهولت استفاده، لذت، اعتماد و  ی: سودمندشودیمطرح م نصورتیپژوهش به ا نیا یشده سوال اصل انیبه مطالب ب
چه  زدیر در شه یخانگ یدیبرق خورش انیمشتر انینگرش مصرف کننده در م یانجیبر قصد استفاده با نقش م ینفوذ اجتماع

 دارد؟ یریتاث
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

کم مورد توجه قرار  اریبس یخانگ یدیبرق خورش یتکنولوژ رشیپذ نهیدر زم یها قیانجام گرفته تحق یها یتوجه به بررس با
 نیضوع اگردد و مو یدر داخل کشور احساس م یها قیو على الخصوص تحق نهیزم نیدر ا یها قیبه انجام تحق ازیگرفته و ن

صورت گرفته دوام هر کسب و کار به  نیشیبا توجه به مطالعات پ نی(. همچن6399 زارع،و  یباشد)طاهر یراستا م نینامه در ا انیپا
 تیاهم زیحا یابیعوامل موثر در بازار یو بررس دیخر یارهایمع نهیدر زم قیرو تحق نیدارد. از ا یبستگ انیچوب خط مشتر

 (.3436است)کراچمن و دوتچکه ، 
 ینگران ،یمنابع انرژ تیشده است. با توجه به محدود لیتبد ایمسائل روز دن نیزتریاز چالش برانگ یکیبه  یبحران مصرف انرژ 

 یمصرف انرژ یچگونگ ریتأث ،یلیمداومت استفاده از سوخت فس لیبه دل یگلخانه ا یاز عواقب خطرناک انتشار گازها یجوامع بشر
و ارائه  قیتحق تیاست که اهم یاز مشکالت یاتقاضا تنها گوشه  شیافزا یدر پ یبرق مصرف متیق شیزاآب و هوا و اف رییبر تغ

 (.3434)کودا  و همکاران، دهدینشان م شیاز پ شیحوزه را ب نیراهکار مناسب در ا
 یمسکون یدر خانه ها یانرژ تیریبه آن اشاره شده است، مد یشده و در مقاالت علم شنهادیکه پ یادیز یاز جمله راه حل ها 
 یاز مسئله ها یکی یهوشمند مصرف انرژ تیریتواند راه گشا باشد. مد یاست که م یو قابل دفاع یمنطق یاز راه حل ها یکی

 یکیآن ها،  یو برآورده نمودن خواسته ها انیمشتر یازهای(. در عصر حاضر توجه به ن6394 ،ییو روشنا یمهم است)مقصود محل
به درک  زیدرآمد، ناگر شیکسب سود و افزا یبرا هاتجارت در رقابت امروز است ؛ لذا شرکت  یایل انکار دنقاب ریغ قیاز حقا
و محصول به  دیتول شیاز گرا ،یابیفلسفه بازار رییآن ها هستند. با تغ دیگذار در خر ریاز رفتار مصرف کنندگان و عوامل تاث حیصح
شدند. شناخت  ورداربرخ یخاص تیآن ها اهم یارهایفروش، مصرف کنندگان و معو  یابیبازار شیفروش و بعد از آن گرا شیگرا
 مصرف کننده در پژوهشگران بوجود آورده است. یریگ میتصم یسبک ها یمطالعه  یبرا یافراد، عالقه روز افزون دیخر یارهایمع
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 (3433پژوهش )منبع :  جون  و همکاران،  یمدل مفهوم (6-6) شکل

 شده مفهوم سودمندی درک 
سودمندی درک شده دومین عامل در مدل پذیرش تکنولوژی است، سودمندی درک شده به عنوان درجه ای که شخص معتقد 

 یحاتم ی وطرق یابوالحسناست استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را در سازمان ارتقا می بخشد، تعریف می شود )
شده ای که نسبت به گذشته ایجاد شده است، می باشد که ارتباط مستقیم (. سودمندی درک شده مزیت نسبی درک 6444،  نسب

( بیان می کنند که استفاده و تمایل به ادامه استفاده ممکن است به 3433) جون   و همکارانبا نگرش مشتریان دارد. همچنین 
( نشان می دهند که سودمندی ادراک 3463اعتقادات شناختی درباره سودمندی ادراک شده وابسته باشد. همچنین گفن و همکاران )

شده تمایل خریدار اینترنتی برای ادامه استفاده از یک وب سایت را تقویت می کند. همچنین می توان گفت مصرف کنندگان به 
طور کلی در هنگام خرید یک محصول تحلیل هزینه و منفعت انجام می دهند، سودمندی ادراک شده در بانکداری مبتنی بر تلفن 

راه عبارت است از ارزیابی شناختی و عاطفی از فواید و مزایای مربوط به خدمت. سودمندی ادراک شده ارزیابی مصرف کنندگان هم
از ارزش محصوالت می باشد؛ که این ارزش از مقایسه میان سودی که محصول برای مشتری به ارمغان می آورد در مقابل هزینه 

 (.3433و همکاران،  6لیای که مشتری صرف می کند، می باشد )ع
 مفاهیم و تعاریف سهولت استفاده ادراک شده

سهولت استفاده ادراک شده به چگونگی ارتباط مشخص و قابل درک با سیستم اشاره دارد. آسان گرفتن سیستم برای انجام آنچه 
( اینطور فرض کرد که 6398) کیایپ .الزم است و تالش ذهنی مستلزم ایجاد ارتباط با سیستم و آسانی کاربرد سیستم می باشد

سهولت استفاده ادراک شده درجه ای را نشان می دهد که نسبت به آن، شناخت خالقیت مشکل تصور نمی شود و یادگیری و اجرا 
سخت گرفته نمی شود. سهولت استفاده ادراک شده کاربرد در مدل پذیرش تکنولوژی به شکل محدوده ای تعریف می شود که 

راد تصور می کنند استفاده از یک تکنولوژی خاص تالش چندانی را نمی طلبد. سهولت استفاده ادراک شده براساس نسبت به آن اف
ی، محسنی و هفتخوان یجعفر)داردتأثیرمطالعات اخیر بر عملکرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق سودمندی ادراک شده

ر این مورد نیافته اند که آیا این ساختار در مدل پذیرش تکنولوژی تأثیر زیادی در هر حال، محققان قبلی دالیل قاطعی را د(.6397
برخی از مطالعات سهولت استفاده ادراک شده کاربرد، را به موفقیت و کیفیت سیستم  .دارد بر سودمندی ادراک شده تکنولوژی

ه سودمندی ادراک شده تأثیرمهمی برکاربرد به معتقد است ک (6398) ایپکیاطالعاتی رضایت مشتری ارتباط داده اند.در حقیقت، 
به عالوه، گروور  و  دارندتأثیرکاربرد خودی خود ندارد اما بر متغیرهای خارجی تأثیر بیشتری دارد که به سهولت استفاده ادراک شده

ایج تحقیق قبلی البته ( تصور کردند که سهولت استفاده ادراک شده کاربرد شاخصه سودمندی ادراک شده است. نت3434همکاران )
( معتقدند که دو 3469چن  و همکاران ) .نشان داده است که سهولت استفاده ادراک شده کاربرد ،بر سودمندی ادراک شده تأثیر دارد

دو فاکتور مهم پیش بینی  (PEOU) و سهولت استفاده ادراک شده کاربرد (PU)عقیده خاص رفتاری یعنی سودمندی ادراک شده
کاربر می باشند و اینکه تأثیر متغیرهای خارجی بر نیت افراد با این دو عقیده مهم تعدیل می شود. سودمندی ادراک  کننده پذیرش

سهولت استفاده  .شده به عنوان تصور فرد تعریف می شود دال بر اینکه استفاده از تکنولوژی جدید عملکرد او را ارتقاء خواهد داد
ادراک فرد تعریف می شود دال بر اینکه استفاده از یک تکنولوژی جدید مستلزم تالش  به عنوان تصور و (PEOU) ادراک شده

بعالوه، سودمندی ادراک شده  .استشدهادراکسودمندیزیادی نمی باشد. سهولت استفاده ادراک شده کاربرد فرض می شودشاخصه
بعالوه، سودمندی ادراک  (.3436و همکاران،  3)پتس و سهولت استفاده ادراک شده کاربرد، تحت تأثیر متغیرهای خارجی می باشند

شده و سهولت استفاده ادراک شده کاربرد، تأثیر مثبتی بر تمایل دارد. برخالف تئوری عملکرد منطقی، هنجار ذهنی شاخصه نیت 
سودمندی ادراک  در این مدل صرفاً تحت تأثیر (BI) رفتاری در مدل پذیرش تکنولوژی نمی باشد، در عوض معیار قدرت نیت فرد

سهولت استفاده ادراک شده کاربرد بطور طبیعی به مشخصه های ذاتی تکنولوژی اطالعات مربوط می شود  .شده و تمایل می باشد
( 3434شود. همانطوریکه گروور  و همکاران )در حالیکه سودمندی ادراک شده به فاکتورهای خارجی چون کارآیی و تأثیر مربوط می

براساس مطالعات قبلی  .(3467)شوهایبر، پذیرفتندتجربیدالیلوجوددلیلبهراققان قبلی مدل پذیرش تکنولوژیاشاره کردند، مح
دلیلی دال بر ادغام تئوری این دو ساختار ارائه نشده است، )سهولت استفاده ادراک شده کاربرد و ( 3434، کودا  و همکاران)

اکتور این نتیجه را ثابت کرده است. سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک سودمندی ادراکی( در حالیکه تجزیه و تحلیل ف
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(، مشخصه های سهولت استفاده ادراک 3436) توبون و جارسیا ماداریاجابراساس مطالعات  .شده کاربرد در رفتار فرد نقش دارند
سهولت استفاده ادراک شده کاربرد به   .کنندوری ارائه میگان بالقوه فایده نوآشده کاربرد، قالبی را در مورد چگونگی تصور پذیرفته

عنوان تصور افراد تعریف می شود دال بر اینکه تکنولوژی جدید مستلزم تالش چندانی نخواهد بود. با استفاده از این مورد در این 
شامل حداقل تالش  ATM ده ازمتن، سهولت استفاده ادراک شده کاربرد تصور مشتری دال بر مسئله است که بانکداری با استفا

اشاره داشته است و  ATM خواهد بود. در حالیکه سودمندی ادراک شده به تصور مشتری در روابط با نتیجه سیستم بانکداری
اشاره دارد.  ATM سهولت استفاده ادراک شده کاربرد به تصوراتی در مورد نتیجه نهایی این فرآیند و کاربرد نهایی بانکداری

ل پذیرش تکنولوژی، سهولت استفاده ادراک شده کاربرد اثر دوگانه ای بطور مستقیم و غیرمستقیم بر نیت مشتری در براساس مد
در بانک دارد. اثر غیرمستقیم آن بر نیت از طریق سهولت استفاده ادراک شده کاربرد است و تأثیر  ATM استفاده از سیستم

 3433، و همکاران  حسن)مستقیم آن از طریق سودمندی ادراک شده است

 اعتماد و نفوذ اجتماعی
 بسیاری صورتهای اجتماعی نفوذ. است دیگران از متأثر شخص رفتارهای یا باورها یا عواطف که دهدمی رخ اجتماعی زمانی نفوذ 
. بازاریابی فروش، ،اقناع رهبری، اطاعت، همساالن، فشار پذیری،جامعه انطباق،: شود دیده ذیل امور در تواندمی و گیردمی خود به
 که است هنگامی سرسپاری،.کرد شناسایی را اجتماعی نفوذ از گسترده روایت سه 3کلمن هربرت هاروارد روانشناس 6957 سال در

 افراد که است هنگامی پنداریذاتهم.دارندمی نگه خصوصی را مخالفشان باورهای ولی نمایندمی موافقت دیگران با ظاهراً افراد
 را رفتاری یا باور افراد، که هنگامی سازیدرونی.مشهور و نامدار افراد مثل گیرند،می قرار محترم و محبوب افراد تأثیر تحت
 از بیش یا یک سوی از تالش یعنی اجتماعی (. نفوذ3436و همکاران،  4کنند)ژانگمی موافقت آن با درون و برون در و پذیرندمی
 شیوه به کردن رفتار برای فشار یعنی همرنگی. دیگر افراد یا رفتارهای یا ها ادراک ورها،با ها، نگرش دادن تغییر برای فرد یک
. باشد دشوار بسیار تواند می آنها دربرابر مقاومت که شود می داده تشخیص مناسب یا قبول قابل جامعه یا گروه سوی از که هایی
 ترین آور (. شگفت3434، 5گوناگون)ژانگ و تاو های خواسته ردربراب گفتن بله به دیگران کردن وادار برای تالش یعنی تسلیم
 مستقیم و عمدی تالشی و ندارند حضور دیگر افراد وقتی که است نفوذی یعنی است، نمادین اجتماعی نفوذ اجتماعی، نفوذ شکل
 یا دیگری به مستقیما شخص یک آن در که است اجتماعی نفوذ اطاعت. برند نمی کار به ما رفتار دادن قرار تاثیر تحت برای

 (.3434، 1کنند)هانگ اجرا خواهد می او که را آنچه تا دهد می دستور دیگران

 نگرش مصرف کننده 
که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دورانداختن کاال و خدمات در  یاحساس و ذهن ،یکیزیف یها تینگرش مصرف کننده فعال

نگرش مصرف  گرید یفیشود. در تعر یم ریدهند، به نگرش مصرف کننده تعب ینجام مخود ا یو خواسته ها ازهایجهت ارضاء ن
 تیفعال نی. اردیگ یدر جهت کسب، مصرف و دور انداختن کاال و خدمات صورت م مایتقاست که مس ییها تیکننده، مجموعه فعال

نگرش مصرف  یدینکات کل (. 3433 ، 8یانوب) رندیپذ یاقدامات انجام م نیاست که قبل و بعد از ا یماتیتصم ندیها شامل فرا
 کننده 

 خاص است.  یبه هدف دنیرس ینگرش مصرف کننده عموما در راستا گریاست. به عبارت د ختهینگرش مصرف کننده برانگ
 تیاز فعال یقائل شد. برخ زیتما یو تصادف یعمل یها تیفعال نیب دیبا نیها است. همچن تینگرش مصرف کننده متمرکز بر فعال 

 دیخر یکه برا یکه فرد دیآ یم شیپ یهستند. در مقابل مواقع یعمد ینگرش ها د،یخر میو تصم یل صحبت با مشتریها از قب
  .( 3433و همکاران،  7)موچاکند یم یداریآن را نداشته، خر دیکه قصد خر یگرید زیخاص وارد فروشگاه شده است چ یکاال
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 تحقیق(  خالصه نتایج پیشینه های 6جدول )

 نویسنده
 

 نتایج عنوان سال

 پیشینه داخلی

 ی وطرق یابوالحسن
 نسب یحاتم

6444 

بر نگرش  یدانش اقناع ریتأث
 یو سبک زندگ

کنندگان محصوالت مصرف
 کیارگان

نسبت به  نندگاندهد که دانش برند سبز, نگرش مصرف ک یها نشان م افتهی جینتا
هستند و  رگذاریمحصوالت سبز تأث دیبرند سبز بر قصد خر گاهیسبز و جا یبرندها
بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به  یقابل توجه ریدانش برند سبز تأث نیهمچن
تواند  یکه م یکننده ا لیتعد ریسبز دارد اما دانش برند سبز به عنوان متغ یبرندها
قرار  دییبکند, مورد تأ لیمحصول سبز را تعد دیبرند سبز و قصد خر گاهیجا نیروابط ب

 رفت.نگ

 6399 و زارعی طاهر

عوامل موثر بر  یرتبه بند
و فروش محصول  یابیبازار

با استفاده از  یدیپنل خورش
 ی)مطالعه مورد AHPروش 

برق  یروین عیشرکت توز
 استان فارس(

و فروش  یابیعوامل موثر بر مرحله بازار ییو شناسا یبند تیبه اولو ق،یتحق نی
 یم یدیبرق با تمرکز بر محصول پنل خورش یانرژ دیبه منظور تول دیمحصوالت جد

محصول  نیو فروش ا یابیمختلف بازار یارهایمع نییراستا ضمن تع نیپردازد. در ا
 تیبه اولو یسلسله مراتب لیتحل کینبا استفاده از تک 4p یبراساس مدل مک کارت

ز نفر ا 65پرسشنامه و انجام مصاحبه با  لیبر اساس تکم اریهر مع یشاخص ها یبند
نفره از کارشناسان در حوزه صنعت برق  644 یجامعه آمار نیخبرگان و همچن

است که در آن  یمدل مک کارت قیتحق نیا یپرداخته شده است. چارچوب نظر
 ع،یمحصول، مکان توز یا هیو فروش مختلف در چهار بعد پا یابیبازار یرهایمتغ
و فروش  یابیو مهم بازار یدیخالصه شده اند که عناصر کل متیو ق غ،یو تبل عیترف

 ستیموضوع، ل اتیپژوهش پس از انجام مطالعات ادب نیشوند. در ا یمحسوب م
 یدیشو فروش محصول پنل خور یابیبازار تیموفق یدیاز عوامل کل یا هیاول

 ،ییشناسا ندیمورد نظر، فرآ یپرسشنامه به جامعه آمار هیشده و سپس با ارا ییشناسا
 رانیحاکم بر بازار ا طیمل با توجه به اقتضائات و شراعوا نیا لیو تکم یبازنگر
عوامل  نیا AHP یسلسله مراتب لیتحل ندیشد. در ادامه بر اساس فرآ لیتکم
 تیفیک" یارهایانجام شده، مع یبند تیو اولو اه افتهیشدند. بر اساس  یبند تیاولو

رضه ع یخبرگ"و  "انتقال محصول تیفیک"، "نسبت به رقبا متیق"، "محصوالت
و فروش محصول پنل  یابیبازار یبرا تیبا اولو یارهایبه عنوان مع "کنندگان
 شده اند. ییشناسا یدیخورش

 6399 و همکاران رانیش

معادالت  یمدل ساز
و نگرش  یآگاه یساختار

مصرف کنندگان در مورد 
 ییمواد غذا یبرچسب ها

محصول,  یها یژگیبه دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که و جیها: نتا افتهی
در خصوص  یآگاه زانیبر م یدار یمعن ریتاث التیبرچسب, سن و تحص یها یژگیو

 .داشتند ییبرچسب مواد غذا عاتاطال

 6399 همکاران و انیکاظم

سهولت  ریتاث زانیم یبررس
درک شده  یاستفاده، سودمند

استفاده از  یاجتماع ریو تصو
بانک بر نگرش  لیموبا
به  انیترمش لیو تما انیمشتر

استفاده )مورد مطالعه: استفاده 
بانک  لیکنندگان موبا

 تجارت(

بر نگرش  یاجتماع ریدرک شده و تصو ینشان داد که سودمند قیتحق جینتا
دارد، اما سهولت  یمثبت و معنادار ریبانکتجارت تاث لیبه استفاده از موبا انیمشتر

مثبت  ریتجارت تاث ل بانکیبه استفاده از موبا انیدرک شده بر نگرش مشتر
 لیبه استفاده از موبا لیبر تما انینگرش مشتر هیفرض نیندارد. همچن یومعنادار

 شد. دییپژوهش تا نیبانک تجارت در ا

 6399 دهیو آفری نوروز

مولفه  ریتاث نییو تع یبررس
 ،یسودمند ،یفرد یها

 نه،یسهولت استفاده، هز
 یها سکیو ر یدگیچیپ

 یدرک شده از فناور
 رشیپذ زانیات بر ماطالع
اطالعات )مورد  یفناور

 نیاطالعات در ب یفناور رشیپذ زانیبر م تیداد در فرض اول جنس شانن جینتا
 یفناور رشیپذ زانیندارد. در فرض دوم سن بر م یمعنادار ریما تاث ی مهیکارکنان ب

 التیدر فرض سوم تحصندارد.  یمعنادار ریما تاث ی مهیکارکنان ب نیاطالعات در ب
ندارد.  یمعنادار ریما تاث ی مهیکارکنان ب نیاطالعات در ب یفناور رشیپذ زانیبر م

 مهیکارکنان ب نیاطالعات در ب یفناور رشیپذ زانیدر فرض چهارم سابقه کار بر م
 یفناور رشیپذ زانیبر م یندارد. در فرض پنجم درک سودمند یمعنادار ریما تاث ی

دارد. در فرض ششم درک  یمعنادار ریما تاث ی مهیکارکنان ب نیاطالعات در ب
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 ریما تاث ی مهیکارکنان ب نیاطالعات در ب یفناور رشیپذ زانیبر م تفادهسهولت اس ما( مهیمطالعه: ب
اطالعات در  یفناور رشیپذ زانیدرک شده بر م نهیدارد. در فرض هفتم هز یمعنادار

 زانیبر م یدگیچیتم درک پدارد. در فرض هش یمعنادار ریما تاث ی مهیکارکنان ب نیب
ندارد. در فرض  یمعنادار ریما تاث ی مهیکارکنان ب نیاطالعات در ب یفناور رشیپذ

ما  ی مهیکارکنان ب نیاطالعات در ب یفناور رشیپذ زانیدرک شده بر م سکینهم ر
 دارد. یمعنادار ریتاث

 6397 و همکاران فرد ییتقوا
بر  یمصرف رسانه ا ریتاث

در  یرزندآورنگرش زنان به ف
 شهر جهرم

دهد مصرف رسانه بر نگرش زنان نسبت به  یپژوهش نشان م یلیتحل یها افتهی
استفاده از رسانه, نگرش  شیمثبت و معنادار داشته و در واقع با افزا ریتاث یفرزندآور

رابطه  یتیجمع یرهایمتغ نیاست. در ب افتهی شیبه طور مثبت, افزا یآنان به بارور
 ریمتغ نییمعنادار است. تب یند و نوع شغل با نگرش زنان به فرزندآورسن, تعداد فرز

مصرف  ریآن است که دو متغ انگریمستقل, ب یرهایوابسته بر حسب مجموع متغ
 یکننده نگرش زنان به فرزندآور ینیب شیپ نیتر یقو بیرسانه و تعداد فرزند به ترت

 کنند. نییرا تب یفرزندآور نگرش به انسیوار راتییاز تغ صددر 39هستند و قادرند 

 6397 پورفالح

 روگاهیساخت ن یامکان سنج
 کییفتوولتا یدیخورش یها

 یبا بررس زدیدر استان 
 یمیاقل یرهایمتغ

 دیتجد یو کم شدن منابع انرژ یمصرف انرژ شیجهان, افزا تیبا گسترش جعم
 یمانند انرژ یداریپاک و پا یها یبه استفاده از انرژ ازیگران و آلوده کننده, ن ریناپذ

مناطق مستعد ساخت  یابیموردتوجه قرارگرفته است. مکان  شیازپ شی, بیدیخورش
سلسله  لیاز روش تحل یریبه کارگ زدیدر استان  کییفتوولتا یدیخورش روگاهین

خبرگان صورت  یبراساس نظرسنج یاصل یاطالعات هینه ال ی, و همپوشانیمراتب
, دما, ارتفاع, ری, تبخی, رطوبت, بارندگیساعت آفتابها عبارتند از؛  هیال نیگرفت. ا

 ستگاهیا 66, گسل و فاصله از پست برق. آمار مربوط به یفاصله از راه دسترس
-6395ساله ) 65 یدر بازه زمان یو محاسبات آمار هیته زدیکل استان  کینوپتیس

مناطق  نی. ادیگرد نیی, تعیدیخورش روگاهی( انجام شد. مناطق مستعد ساخت ن6374
, صدوق و خاتم است. پس از اعمال بدی, بافق, اردکان, مزدی یاز شهرستان ها یبخش
در آخر پنج درصد  یدانیم دیبازد مو در نظر گرفتن مناطق ممنوعه با انجا میحر هیال

 صیتشخ کییفتوولتا یدیخورش روگاهیساخت ن یمناسب برا زدیاز مساحت استان 
از شهر بافق قرار  یو قسمت زدیشهر  ینوب شرقمناطق در جنوب و ج نیداده شد. ا

 دارند.

 6397 رستمزادهی و غالم

 یپارامترها ریتاث یبررس
بر  زیو سطوح آب گر یهندس

دودکش  روگاهیعملکرد ن
 یدیخورش

 نیشیطبق مطالعات پ یجرم یرات سرعت و دبییبه دست آمده از تغ جینتا
 زانیم نیختلف بر توربم یفشار یشده و سپس با اعمال جهش ها یاعتبارسنج

 یاجمال سهیقرار گرفته است. با مقا یمذکور مورد بررس یهندس یپارامترها یریاثرپذ
 نهیمدل ها مشاهده شد که حالت به نیتورب یو توان خروج یجرم یدب ینمودارها
حالت  کی فیبوده و امکان تعر فیخاص قابل تعر طیشرا کیبه  نسبتدودکش 

مورد  یهندس یپارامترها یوجود ندارد. به عبارت یدیشدودکش خور یبرا نهیبه یکل
 نی. همچنرندیقرار گ یابیمورد ارز ستمیس یبه طور همزمان در طراح یستیمطالعه با

 کی یو قطر دودکش برا رتفاعو ا نیتورب یدیتوان تول نیب یمطالعه رابطه ا نیدر ا
شرط لغزش در  , با اعمالتیحالت خاص به عنوان نمونه ارائه شده است. در نها

در  یتنش برش زانیبر کاهش م ی, سعزیسطوح آب گر یساز هیشب یها برا وارهید
 منجر شده است. ستمیعملکرد س یدرصد 5 یشده که به ارتقا وارهید

 6397 ی و همکارانشهباز

مدل  یو طراح یابیمکان 
 یها روگاهیبرق ن عیشبکه توز

و کوچک  یباد ،یدیخورش
 یگاز اسیمق

, یدیخورش یها روگاهین یابیعوامل مؤثر بر مکان  یش ابتدا به بررسپژوه نیدر ا
 طیدر مح ارهایمربوط به مع یپرداخته شده و نقشه ها یگاز اسمقی و کوچک یباد
اطالعات  قیتلف تیبا توجه به اهم پسشده است؛ س هیته ییایاطالعات جغراف ستمیس
خاب و به کمک نرم افزار ها انت هیبه ال دهی وزن یبرا یشبکه ا لیتحل ندیفرآ

برق با هدف  عیشبکه توز نیتأم رهیمدل زنج تیاجرا شده است؛ درنها ژندسی سوپر
استان  یارائه و برا ندهیکردن انتشار آال نهیکننده و کم نیکردن سود تأم نهیشیب

 یاز شهرها یمناطق جیحل شده است. طبق نتا یبه عنوان مطالعه مورد زنجان
 جرودیاز خدابنده و ا یو مناطق یباد روگاهیاحداث ن یماهنشان برا ,جرودیخدابنده, ا

 روگاهیاحداث ن یو خدابنده, زنجان و ماهنشان برا یدیخورش روگاهیاحداث ن یبرا
 مناسب هستند. یگاز اسمقی کوچک 

 قبخار مافو دیتول یمجزا برا یدیخورش دانیها نشان داد که استفاده از دو م یبررسرفتار  رییعوامل مؤثر بر تغ 6397ی و هفتخوان یجعفر



بر قصد استفاده  یدرک شده،  سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماع یسودمند ریتاث یبررس لیال پور علی گنجی:سیده معصومه غمخواری و 

 (زدیشهر  یخانگ یدیبرق خورش انینگرش مصرف کننده )مورد مطالعه: مشتر یانجیبا نقش م

مصرف کنندگان نسبت به  یمحسن
استفاده از  با یمل   یکاال
 یاجتماع یابیبازار کردیرو

باعث  یدیخورش دانیم کینسبت به استفاده از  نییفشار باال و فشار پا نیگرم تورب
 یرژان ریمقاد دیبا یدیخورش دانیشود. اگر چه هر م یم یدیبرق تول نهیکاهش هز

ها متفاوت است, اما اندازه  دانیاز م کیکند و مساحت مربوط به هر  دیرا تول یمتفاوت
 بود. کسانی یدیخورش دانیمهر دو  یبرا دانیمساحت م بیضر

 6398 ایپکی

 ارگونومیک محصول طراحی
 در غذاخوردن سهولت هدف با

 طبق پارکینسون بیماران
 بدن راحتی وضعیت ارزیابی

 را بیمار خستگی و ناراحتی, غذا تا دهان فاصله کاهش داد نشان جنتای گیری نتیجه
 قابلیت با ظرفی, آنتروپومتریک های داده کمک به رو همین از. داد خواهد کاهش
 کاهش و پوسچر وضعیت بهبود سبب که یافت توسعه و شد طراحی ارتفاع تنظیم
 .شود می خوردن غذا حین بیمار سختی

 6398 و همکاران افکار

قصد  یمون مدل ساختارآز
مصرف کنندگان  دیخر

سلسله  یبر مبنا یورزش
 رفتار-نگرش-مراتب ارزش

 یدرک شده  یها یژگیمصرف کننده و و ینشان داد ارزش ها قیتحق یها افتهی
داشتند و  یارمثبت و معناد رینگرش نسبت به برند و کاال تأث یریمحصول بر شکل گ

 یمثبت و معنادار ریبت به کاال تأثنگرش نس یرینگرش نسبت برند بر شکل گ
 دیبر قصد خر یمثبت و معنادار رینگرش نسبت به کاال تأث ریمتغ نیداشت. همچن

در   یاز برازش مطلوب زین قیتحق یشنهادیداراست. مدل پ یمصرف کنندگان ورزش
 بود. ردارمورد نظر برخو یجامعه 

و  صحراگرد یریپ
 همکاران

6398 

 گاهرویاستقرار ن یابیمکان 
با استفاده از روش  یدیخورش

 ارهیچندمع یریگ میتصم یها
 ستانیدر منطقة خشک س

از تناسب  ستانیدرصد از منطقه س 45حدود  یدهد که به طور کل ینشان م جینتا
در  یگذار هیخطر سرما نیبرخوردار است, بنابرا یدیخورش روگاهیاحداث ن یبرا یادیز
حداکثر از  یمنطقه کم است. بهره بردار نیدر ا یدیخورش روگاهیاحداث ن نهیزم
 یصادتوسعه اقت یرا برا یمناسب طیتواند شرا یم ستانیدر منطقه س یدیخورش یانرژ

 مردم در منطقه فراهم آورد. یماندگار شیو افزا

و ی مقصود محل
 ییروشنا

6394 

موانع  یو طبقه بند ییشناسا
 یتوسعه فروش سلول ها

 یدر مراکز تجار یدیخورش

 یموانع فروش سلول ها تیاهم تینشان داد که اولو دمنیفر زمونآ جینتا نیهمچن
را  تیاهم نیشتریمانع فروش، ب 34 نیاز ب گری. به عبارت دستین کسانی یدیخورش
عامل  نیقائل هستند و پس از ا یدیخورش یسلول ها زاتیتجه یباال متیق یبرا

سلول  ریعمو ت یداردر نگه یموانع فروش مربوط به نبود دانش کاف بیبه ترت
کم  تیموانع قرار دارند و در نها گریموجود و د یها یارزان بودن انرژ ،یدیخورش
 نییپا متیق ه،یبازگشت سرما یریناپذ هیتوج بیموانع فروش به ترت نیتر تیاهم

 بخش بوده است. نیدر ا نیتام رهیبرق و نامناسب بودن زنج یانشعاب عموم

 پیشینه خارجی

 3433 کاراناسچولت  و هم

 PV رشیپذ زیمتاآنال کی
 ا،ی: نقش مهم مزایمسکون

اهداف و سوابق درک شده در 
 یدیخورش یانرژ رشیپذ

 ایدرک مزا شیدر درجه اول بر افزا دیاز آن است که اقدامات با یما حاک جینتا
 م،یبا آن مواجه شد لیو تحل هیکه در تجز یمتمرکز باشد. بر اساس موانع

مانند گنجاندن  نده،یآ رد یتجمع شواهد علم لیتسه یا برار ییهادستورالعمل
 شنهادیپ ره،یدو متغ یهایو گزارش همبستگ یدیکل یرهایمتغ کیستماتیس
 .میکنیم

 3433 و همکاران  یلیگیسا

قصد انتخاب محصوالت  نییتع
با استفاده از مدل  یاسالم یمال

 – اجتماعی نفوذ –نگرش 
(: مورد ASE) خودکارآمدی

 هیترک

ح یتوض یبرا یابزار ASEمطالعه نشان داد که مدل  نیآمده در ادستبه جینتا
 نیاست. در ا یاسالم یکنندگان از استفاده از محصوالت مالاهداف مصرف

مؤثر  یرهایبه عنوان متغ «یخودکارآمد»و  «ینفوذ اجتماع»، «نگرش»پژوهش، 
قرار  یرد بررسمو ASEبر اساس مدل  یاسالم یبر استفاده از محصوالت مال

قصد مصرف  رب یمعنادار یآمار ریتأث ریهر سه متغ ج،یگرفت. بر اساس نتا
مشخص شد که  نیداشتند. همچن یاسالم یکنندگان از استفاده از محصوالت مال

 یاسالم یبر قصد استفاده از محصوالت مال گرید ریاز دو متغ شیب« نگرش» ریمتغ
پژوهش بود،  نیا یهدف اصل ASEدل که آزمون م یی. از آنجاگذاردیم ریتأث
مطالعه با توجه به دو  نیشود. مدل. ایمورد مطالعه محدود م یرهایبه متغ جینتا

است. ابتدا، از نظر  زیمربوطه متما اتیمطالعات موجود در ادب ریجنبه آن از سا
 یاسالم یمتعارف عدول کرده و بر موضوع مرتبط با مال یمطالعه از مال نیا نه،یزم
کرد که قبالً به  شیرا آزما ASEمطالعه مدل  نیرکز شده است. دوم، امتم

مدل  نینشده بود. ا شیآزما یاسالم یمحصوالت مال نهیدر زم یجربصورت ت
مورد  یرا بر قصد رفتار یو خودکارآمد یاجتماع رینگرش، تأث یرهایمتغ راتیتأث

بر  یمبتن یاررفت یهامدل هیکنش مستدل و نظر هیو از نظر دهدیبحث قرار م
شده است، انحراف دارد،  شیآزما نهیزم نیکه قبالً در چند شدهیزیررفتار برنامه

 یرفتار یکه مدل ها یمصرف کنندگان در حال یتمرکز دارد. در جنبه شناخت رایز
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 یخود را بر جنبه عاطف قاتیتحق یاسالم یدر مورد استفاده از محصوالت مال یقبل
قرار  تیرا در اولو یجنبه شناخت ASEکرده اند، مدل  استوار رهایمتغ نیروابط ب

 دهد. یم

 3433 حسن  و همکاران

نگرش مصرف کننده نسبت به 
خودران:  هینقل لیاستفاده از وسا

 یاز خدمات تاکس یشواهد
 ایتانیبر

سهولت استفاده درک  ،یمطالعه نشان داد که همه دسته ها )نگرش کل نیا جینتا
 طیمح ،یدرک شده، فناور سکیدرک شده، ر ینمیشده، ارزش درک شده، ا

 افتینمره مثبت در نیانگیدرک شده( م تارکنترل رف ،یذهن یهنجارها ست،یز
نسبت به  ینمونه نگرش مثبت نیگرفت که ا جهیتوان نت یم جینتا نیکردند. از ا

AV نیها دارد و در صورت در دسترس قرار گرفتن آنها قصد استفاده از ا 
درک شده، نشان داد  سکیر یمثبت برا ازیامت کیحال،  نیبا ا را دارد. سیسرو
 یفناور نیممکن است در هنگام استفاده از ا کنندیم فکرگروه  نیکه ا
 کیها به مطالعه ارائه داده نیا یوجود داشته باشد. سهم اصل یمنیا یهاینگران
مطالعه  یهاافتهی نیو به سرعت در حال تحول است و بنابرا دیجد یقاتیتحق نهیزم

کمک  AVکنندگان در حال انجام مرتبط با نگرش مصرف قاتیحاضر به تحق
 AV یهایتاکس یسازادهیکه بر توسعه و پ ییهاشرکت ،یتیری. از نظر مدکندیم

 تمرکز کنند. ییخودروها نیچن یمنیا یایبر مزا شتریب دیبا کنند،یتمرکز م

 3433 زاده  و همکاران ایواف

 یخودرو دیخر قصد یمدل ساز
مصرف  انیدر م یکیالکتر

 یدر مالز Yکنندگان نسل 

کنندگان مصرف انیدر م یکیالکتر یخودرو دیقصد خر یسازمقاله مدل نیهدف ا
درک  یسودمند ریتأث ن،یبازار در حال ظهور است. عالوه بر ا کیدر  Yنسل 

 کسیر مت،یدرک شده، ارزش ق یکنترل رفتار ،یذهن یشده، نگرش، هنجارها
 یکیالکتر یوهاخودر دیبر قصد خر رساختیو مانع ز یطیدرک شده، خودانگاره مح

داده قابل استفاده از مصرف کنندگان  363قرار گرفت. در مجموع  یمورد بررس
شد.  یجمع آور افتهیساختار یبا استفاده از پرسشنامه ها یدر مالز Yنسل 
بر نگرش دارد.  یبتمث ریدرک شده و سهولت استفاده درک شده تأث یسودمند

و خودانگاره  متیارزش ق ه،درک شد یکنترل رفتار ،یذهن ینگرش، هنجارها
بر قصد  یمنف ریدرک شده تأث سکیمثبت داشتند و ر ریبر قصد تأث یهمگ یطیمح

 یفناور رشیشده و مدل پذ یزیرفتار برنامه ر یبیترک یمطالعه تئور نیداشت. ا
(C-TAM-TPBرا با سه متغ )درک شده  سکیر مت،یارزش ق یعنی ،یاضاف ری

 نیدر ب یکیالکتر یخودروها دیبهتر قصد خر حیتوض یبرا یطیو خودانگاره مح
 گسترش داد. . Yمصرف کنندگان نسل 

 3433 جون   و همکاران

 ماتیعوامل موثر بر تصم
استفاده از خدمات  یبرا انیمشتر
غذا در طول همه  نیآنال لیتحو
 COVID-19 یریگ

 یغذا نیآنال لیدرک شده بر استفاده از تحو ینشان داد )الف( سودمند جینتا
. )ب( گذاردیم ریتأث ینگرش مشتر قیاز طر میرمستقیو غ میبه طور مستق یمشتر

با  یرفتار نسبت به نگرش مشتر دکننده قص نییتع یدیعوامل کل زیلذت و اعتماد ن
و  ینفوذ اجتماع نیطه مثبت بغذا هستند. )ج( راب نیآنال لیاستفاده از خدمات تحو

 نهیو قصد رفتار در زم ینگرش مشتر نیرابطه مثبت ب کی. و )د( ینگرش مشتر
 کنندیرا ارائه م یتیریو مد ینظر میمفاه هاافتهی نیغذا. ا نیآنال لیخدمات تحو

 .کندیکمک م نیآنال یغذا لیخدمات تحو نعتکه به ص

 3436 کراچمن و دوتچکه

 یانتقاد یس: برردیفروش خورش
 غاتیو تبل یابیبازار یداریپا

 در آلمان یدیخورش یانرژ

مصرف برق توسط  شیافزا یعنی یاثرات بازگشت احتمال یبحث ما بر رو ن،یبنابرا
 یهاکه استدالل میکنیمتمرکز است. ما فرض م PV یهاستمیصاحبان س

تصور  نیااز  یعنیکند،  کیرا تحر یمجوز اخالق تواندیم SIشده توسط ارائه
خود را  یطیمحستیز فی، خانوارها وظاPV ستمیس کیکه با  کندیم تیحما

 دیتأک ن،یاستفاده کنند. عالوه بر ا یشتریآزادند که از برق ب نیاند و بنابراانجام داده
 نیکند. ا فیرا تضع گرید یها زهیتواند انگ یم یاداقتص یبر استدالل ها دیشد

ارتباطات  ریدر مورد تأث یشتریب قاتی( تحق6) شود که یم جهینت نیمنجر به ا
 یارتباط یها یشود که استراتژ یم هی( توص3) نیو همچن یفروش بر مصرف واقع

 به فاز استفاده بپردازند. یشتریبا دقت ب دیبا PV یها ستمیس رامونیپ

 3436 شانک  و همکاران

درک شده،  یایدانش، مزا
و استفاده از محصوالت  رشیپذ

 مندخانه هوش

و استفاده از محصوالت خانه  رشیدرک شده، پذ یایدانش، مزا نیب یچه رابطه ا
 جادیسوال، در دو مطالعه اول خود، با ا نیا یبررس یهوشمند وجود دارد؟ برا

 یایمحصوالت خانه هوشمند، بر درک عموم از مزا حاتیاز توض یامجموعه
( نشان n = 399) 6لعه . مطامیکنیاز محصوالت خانه هوشمند تمرکز م یاریبس
گذارد.  یم ریدرک شده تأث یایاز مزا یفیبر ط یدهد که دانش محصول قبل یم



بر قصد استفاده  یدرک شده،  سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماع یسودمند ریتاث یبررس لیال پور علی گنجی:سیده معصومه غمخواری و 

 (زدیشهر  یخانگ یدیبرق خورش انینگرش مصرف کننده )مورد مطالعه: مشتر یانجیبا نقش م

 رشیاحتمال پذ شیباعث افزا ایدهد که کدام مزا ی( نشان مn = 242) 3مطالعه 
، ما هشت ساکن در خانه 3شود. در مطالعه  یمالکان م ریمحصوالت توسط غ نیا

را به صورت  کپارچهیخانه هوشمند  حصولم 64زنده مجهز به  یشگاهیآزما یها
به محصوالت،  یسال دسترس کیاز  شیکه ب میافتی. ما درمیکرد یبررس یطول

دهد.  ینم شیآنها را افزا یدهد، اما استفاده واقع یم شیآنها را افزا یایدرک مزا
 نیا رشیاستفاده و پذ ا،یمزا نیدرک رابطه ب شیمطالعات به افزا نیدر مجموع، ا

 کند. ینوظهور کمک م یناورف

 3436 و همکاران  انگی

ارزش درک شده مصرف کننده 
در  یزشیانگ دیو رفتار خر

 لیتجارت تلفن همراه: اثر تعد
 یکننده نفوذ اجتماع

 یهابر ارزش یتوجهطور قابلبه یطیمح یهاکه محرک دهدینشان م جینتا
 انهیگرارزش لذتشده و اارزش سودمند درک یعنیکننده )شده مصرفدرک
طور بخش بهکنندگان از ارزش لذتو ادراک مصرف گذارند،یم ری( تأثدهشدرک

اثر متقابل ارزش  ن،ی. عالوه بر اگذاردیم ریآنها تأث IBBبر  میمعنادار و مستق
 ریتأث IBBبر  یتوجهبه طور قابل یفرد نیب ریدرک شده و تأث ییجولذت

 یبرا اریتجارت س فروشانخرده یبرا یارزشمند ییراهنما هاافتهی نی. اگذاردیم
 .کندیکننده ارائه ممصرف IBB یالقا

ماسوکوجامان  و 
 همکاران

3436 

 یها یانرژ یفناور دیقصد خر
 ییدر مناطق روستا ریدپذیتجد

 یدر بنگالدش: شواهد تجرب

 دیشده بر قصد خرو سهولت استفاده درک یعاجتما ریکه تأث دهدینشان م جینتا
دهد که  ینشان م نیهمچن جیندارد. نتا یریتأث ریدپذیتجد یهایانرژ یفناور

درک شده مرتبط است، در  یدرک شده با نگرش و سودمند یدانش و سودمند
درک شده بر نگرش  یکه دانش بر سهولت استفاده درک شده و سودمند یحال

قابل  نشیعه بمطال نیگذارد. ا یم ریتأث ریدپذیتجد ینرژا یفناور دینسبت به خر
در بنگالدش همراه با  ریدپذیتجد یانرژ دیقصد خر رشیرا در مورد پذ یتوجه

مطالعه با بحث در مورد  نیدهد. ا یارائه م یاستیو س یتیریمد یامدهایپ
 رسد. یم انیبه پا یآت قاتیتحق یبرا شنهاداتیها و پ تیمحدود

توبون و جارسیا 
 ماداریاجا

3436 

 دهیرهبران عق eWOM ریتأث
مصرف  یها یریگ میبر تصم

 ریبر تأث ی: مطالعه انیکننده آنال
 یاجتماع

در  کنندهمصرف نیآنال یهامیبر تصم OL eWOMکه  دهدینشان م جینتا
مثبت است.  eWOM تیو ظرف گذاردیم رینوع تجربه تأث یکاالها دیهنگام خر

 OL م،یکن سهیگروه کنترل مقا کیرا با  OL eWOMحال، اگر  نیبا ا

eWOM ریتأث یبرا یدیجد یشواهد تجرب قیتحق نیندارد. ا یقابل توجه ریتأث 
ارائه  کیالکترون رتتجا یهانهیدر زم دیخر یرفتارها یسازدر مدل OLمحدود 

 .کندیم

 کودا  و همکاران

 
 
 
 
 

3434 

در  یدیخورش یانرژ یابیبازار
 یرابطه ا دگاهید کیغنا: 

دهند که مصرف  یکند. آنها نشان م یم دییمشاهدات را تا نیمطالعه ا جینتا
را  یخارج یدیخورش یارائه دهندگان انرژ یها ییدارند توانا لیکنندگان غنا تما
 یشرکت ها نیب یحال، همکار نیکنند. با ا یابیارز یمحل یبرتر از شرکت ها

 یها هیداده است. شرکت ها عمدتاً به توص شیافزااعتبار آنها را  یو خارج یداخل
 یمشتر متیاز ق یکنند و آگاه یم هیتک دیجد انیجذب مشتر یبه دهان برا دهان

 .نندیب یعمده رشد م تیمحدود کیرا به عنوان 

 کارجاالینن و احونیمی

 
 
 

 رشیپذ -لذت سود است  3469
 یدیخورش PV یها ستمیس

 توسط خانواده ها در فنالند

قابل اعتماد  یها هیبا کمک اطالعات و توص رندگانیکه پذ دهد ینشان م جینتا
از  رندگانیغلبه کرده اند. پذ یبر موانع فرزندخواندگ رندگانیپذ ریکارشناسان و سا

خوب  ژهیبه و یاگر سود اقتصاد یهستند، حت یراض اریخود بس PV یها روگاهین
مسائل  ریو به شدت درگ دخود نظارت دارن یانرژ دیفعاالنه بر تول رندگانینباشد. پذ

خود را بزرگ  یدیخورش کیفتوولتائ ستمیاز آنها س یاریتند. بسهس یداخل یانرژ
 ستمیس یبه ارتقا یادیعالقه ز ایکار را انجام دهند،  نیقصد دارند ا ایکرده اند 

 رندگانیدارند. پذ شرفتهیپ یخانگ ونیاتوماس ای یکیالکتر نیماش کیخود با  یانرژ
 دیرائه اطالعات در مورد تولا ییبدون زحمت و توانا یبدون آلودگ یرژان دیاز تول
 برند. یخود لذت م ساتیتاس قیاز طر گرانیپاک به د یانرژ

 گروور  و همکاران

 
 

3434 

درک شده، سهولت  یسودمند
کاربر از  رشیاستفاده و پذ

 یبرا نیبالک چ یفناور
 نشیب - تالیجید یتراکنش ها
شده توسط  دیتول یاز محتوا
 ترییکاربر در تو

را از دانشگاه و صنعت به خود جلب کرده است، اما  یادیتوجه ز نیاگرچه بالک چ
بالک  رشیمطالعه پذ نیوجود ندارد. ا رشیپذ یدر مورد محرک ها یمطالعات کاف

 شرانهیپ نیکند. ا یم یبررس ترییکاربران در تو یرا با استخراج هوش جمع نیچ
کند.  یم میستر یفناور رشیپذ یرا به ساختارها نیکاربران بالک چ رشیپذ یها

 میحر ،یتیامن یدهد که کاربران توسط جنبه ها ینشان م لیو تحل هیتجز
 یجذب م نیارائه شده توسط بالک چ یابیرد تیاعتماد و قابل ت،یشفاف ،یخصوص
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, ی. نخبگان علوم و مهندسداریپا یرقابت تیبر توسعه مز یارتباط با مشتر تیریمد ی(. استراتژ6397م. ) ،یاریح.، و بخت ،یاریبخت
4(1  ,)48- 

 قیتحق اتیفرض
 :یاصل اتیفرض
با نقش  یخانگ یدیبرق خورش انیبر قصد استفاده مشتر یدرک شده، سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماع ی. سودمند6
 معنادار دارد. ریتاث انیرنگرش مشت یانجیم

 :یفرع اتیفرض
 انینگرش مشتر یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش انیدرک شده بر قصد استفاده مشتر ی..سودمند6
 انینگرش مشتر یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش انی. سهولت استفاده بر قصد استفاده مشتر3
 انینگرش مشتر یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش انی. لذت بر قصد استفاده مشتر3
 معنادار دارد. ریتاث انینگرش مشتر یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش انی. اعتماد بر قصد استفاده مشتر4
 معنادار دارد. ریتاث انینگرش مشتر یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش انیبر قصد استفاده مشتر ی. نفوذ اجتماع5
 معنادار دارد.  ریتاث یخانگ یدیبرق خورش انیتفاده مشتربر قصد اس انی. نگرش مشتر1
 معنادار دارد. ریتاث یخانگ یدیبرق خورش انیدرک شده بر قصد استفاده مشتر ی. سودمند8
 معنادار دارد. ریتاث یخانگ یدیبرق خورش انی. سهولت استفاده بر قصد استفاده مشتر7
 معنادار دارد. ریتاث یگخان یدیبرق خورش انی. لذت بر قصد استفاده مشتر9
 معنادار دارد.  ریتاث یخانگ یدیبرق خورش انی. اعتماد بر قصد استفاده مشتر64
 معنادار دارد. ریتاث یخانگ یدیبرق خورش انیبر قصد استفاده مشتر ی. نفوذ اجتماع66

. عرضه بیشود تا معا یبحث م نیبالک چ یایدرباره مزا شتریب ترییشوند. در تو
مطالعه  نیرار گرفته است. امورد بحث ق ترده( به طور گسICOسکه ) هیاول

مطالعه همراه با  یهاتیو با ارائه محدود کندیارائه م رانیمد یرا برا ییرهنمودها
 .رسدیم انیبه پا یآت یقاتیتحق یهایریگجهت

 چن  و همکاران
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رفتار مصرف کننده با  یبررس
محصوالت سبز در  دیقصد خر
 کیکمربند و جاده:  یکشورها

 یربتج لیتحل

مدل  کیمحصوالت سبز را بر اساس  دیکننده قصد خرمطالعه رفتار مصرف نیا
را در  یرفتار اتیو ن یعاطف یهایژگیو ،یشناخت یهایژگیکه و یریگمیتصم

که  یانیکرد. پرسشنامه ها از مشتر یبررس کند،یکمربند و جاده ادغام م یکشورها
مطالعه پرسشنامه  نی. ادش یرکرده بودند جمع آو یداریقبالً محصوالت سبز خر

پاسخ معتبر  338کرد و  عیبزرگ توز یفروشگاه ها یها را در بخش لوازم خانگ
و ارزش  یاجتماع رینگرش محصول، تأث ،یطیمح ستیکرد. نگرش ز یجمع آور

نگرش  ها،یژگیو نیا انیمثبت گذاشت. در م ریتأث دیدرک شده بر قصد خر یپول
و  ی)جمع یشناخت یهاداشت. ارزش دیخرقصد را بر  ریتأث نیشتریمحصول ب

داشت. در مورد  یمثبت و معنادار ریو محصول تأث یطیمح یها( بر نگرشیفرد
 یطیمح ستیبر نگرش ز یدار یبه طور معن ینیدانش ع ،یفرد یطیسواد مح

به طور مثبت و معنادار بر نگرش  یکه دانش ذهن یگذارد، در حال ینم ریتأث
و هم نقش  یطیمح ستیز یهم آگاه ن،یبر ا عالوهرد. گذا یم ریمحصول تأث

 یو مثبت بر نگرش ها ی( به طور قابل توجهیرونیب یزشیانگ یها یژگیدولت )و
گذاشت. قرار گرفتن در معرض  ریتأث داریمصرف پا یو محصول برا یطیمح ستیز

کاهش،  یبرا یطیمح ستیبر نگرش ز یمثبت قابل توجه ریتأث نیرسانه همچن
 انتشار داشت. افتیو باز دمجد استفاده

 شوهایبر
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نقش کنترل ادراک شده، لذت، 
و اعتماد در قصد  یداریپا نه،یهز

هوشمند:  یاستفاده از کنتورها
با استفاده از  یمطالعه تجرب کی

SEM-PLS 

تواند  یو اعتماد م یدارینشان داد که کنترل ادراک شده، لذت درک شده، پا جینتا
هوشمند  یاستفاده از کنتورها یو مثبت بر قصد ساکنان برا یتوجهبه طور قابل 

بر قصد استفاده  یقابل توجه یمنف ریدرک شده تاث نهیهزحال،  نیبگذارد. با ا ریتأث
 یآت قاتیتحق ینشان داده شده است، و جهت ها یو عمل ینظر مینکرد. مفاه دایپ

 پس از آن مشخص شده است.
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 قیتحقیمدل مفهوم 
نشان دادن است که در نمودار  قابلیمطالعه مدل مفهوم نیا یبرا قیمسئله و ضرورت تحق انیب ق،یتحق نهیشیپ یتوجه به بررس با

 .  نشان داده شده است 66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق
 توصیف به اینکه دلیل به ها،داده گردآوری نحوه حسب بر همچنین. است کاربردی تحقیقات نوع از هدف، نظر از پژوهش، این

 بانک: مطالعه مورد) رقابتی هوش میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر فرهنگی گاهیآ و ساختار تاثیر بررسی موجود؛ وضعیت
 هدف که است روش هایی مجموعه شامل روش، این. باشدمی پیمایشی شاخه از و توصیفی پردازد،می پرسشنامه از استفاده با(ملت
. باشدمی مطالعه مورد و موجود وضعیت در تأثیر و یا تغییر جهت در تالش بدون بررسی، مورد هایپدیده شرایط کردن توصیف آنها
 که آنجایی از(. 6395 همکاران، و بازرگان)پردازدمی اطالعات آوری جمع به تحقیق محل در حضور با پژوهشگر پیمایشی روش در

 گردیده انجام مقطعی یوهش به پیمایشی تحقیقات میان از تحقیق این اند، شده آوری جمع زمان از مقطع یک در نظر مورد های داده
 است.

صفت  .ها که حداقل در یک ویژگی مشترکهای یا طبقه ای از افراد، اشیا، متغیرها، مفاهیم، و یا پدیدهجامعه عبارت است از گروه
برق  انیمشتر. تعداد آماری از سایر جوامع باشده عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعهممشترک صفتی است که بین ه

 نفر می باشد. 834که  زدیشهر  یخانگ یدیخورش
بدست نفر  374 درصد برابر با 5در سطح اطمینان  فرمول کوکراناز با استفاده جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش 

 آمده است
فت. اعتبار محتوا نوعی اعتبار برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد ابتدا روایی محتوی مورد تایید قرار گر

شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می
سؤال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق قصد 

ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان زه گیری آناندا

درک  یسودمند
 شده

 سهولت استفاده

 لذت

 اعتماد

 ینفوذ اجتماع

 استفادهقصد 

 نگرش
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عمل کرد که سؤال های تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، 
شود.روایی محتوا پرسشنامه با استفاده از گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می ویژگی ساختاری ابزار اندازه

 نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.
در ادامه است. و «  9کرونباخ -ضریب آلفای»ها برای اندازه گیری پایایی یک پرسشنامه ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن

ابداع شده و یکی از متداول ترین « کرونباخ»نیز ما از پایایی های ترکیبی و اشتراکی نیز استفاده میکنیم. آلفای کرونباخ توسط 
روش های اندازه گیری اعتماد پذیری یا پایایی پرسشنامه هاست. این ضریب برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش ها، 

د. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ دهندگان از سؤاالت یکسان بوده است. اساس این عقاید و ... به کار می رو
ضریب بر پایه مقیاس هاست. مقیاس عبارتست از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به 

شود. محاسبه می ss)اس.پی(طور کلی با استفاده از نرم افزار کرونباخ به شود. آلفایکمی ت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می
نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سؤاالت بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن تر  6بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به 

 خواهند بود
 کرونباخ ( آلفای3) جدول

Cronbach's Alpha  

 سودمندی درک شده 858/4

 سهولت استفاده ادراک شده 834/4

 لذت 761/4

 اعتماد 898/4

 نفوذ اجتماعی 834/4

 قصد استفاده 873/4

 نگرش مصرف کننده 874/4

 آزمون فرضیات پژوهش
گیری میزمان اندازهطور همبا توجه به اینکه مدل پژوهش حاضر، روابط بین چندین متغیر پنهان)متغیرهای اصلی پژوهش( را به

سازی معادالت ساختاری استفاده شد.  در این پژوهش برای کسب ها و آزمون فرضیات از مدلمنظور تحلیل داده، بنابراین بهکند
سازی مسیر واریانس محور است و امکان که یک فن مدل 64تر، برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، از روش پی ال اسنتایج دقیق

(، استفاده شد. در این روش دو مدل موردبررسی 6976، 66سازد)فورنل و الرکرزمان فراهم میطور همها را بهبررسی نظریه و سنجه
ها )سؤاالت پژوهش( با متغیرهای اصلی مربوط به خود که برای بررسی روابط میان شاخص 63 مدل بیرونی -6گیرد: قرار می
که بخش  63مدل درونی -3وواریانس محور است. های کگیری در روششود. که درواقع معادل همان مدل اندازهمیاستفاده 

ها سنجد و برای بررسی روابط میان متغیرهای پنهان )متغیرهای اصلی( که فرضیات تحقیق از روابط میان آنساختاری مدل را می
 رود.میگیرد، بکار شکل می

 گیری( فرضیات پژوهشمدل بیرونی )اندازه
قبولی از گیری سنجیده شود تا مشخص گردد که مدل دارای سطح قابل، باید با مدل اندازههاوتحلیل دادهدر مرحله اول فاز تجزیه

شود. این مرحله با استفاده از شده را معین میروایی و پایایی هست. با بررسی این مدل ارتباط بین متغیرها و نشانگرهای مشاهده
 شود. انجام می PLS-Algorithmتابع 

                                                                                                                                               
9 Chronbach, s 

64 Pls 

66 Fornell & Larker 

63 Outer model 
63 Inner model 
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 smart plsافزار ( مدل پژوهش در نرمضرایب استانداردرونی )خروجی مدل بی( 3) شکل

 های روایی و پایایی مدل تحقیقشاخص

 کنیم.جهت بررسی برازش مدل، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده می
 الف( بار عاملی گویه های پژوهش

 
 پایایی( تحقیق و برازندگی )روایی های( شاخص3جدول)

 Outer Loading (>1/4) نام متغیر
 پایایی ترکیبی

(>8/4) 
AVE 

(>5/4) 
 آلفای کرونباخ

 سودمندی درک شده

756/4 Q1 

759/4 184/4 858/4 
876/4 Q2 

733/4 Q3 

 سهولت استفاده ادراک شده

815/4 Q4 

748/4 149/4 834/4 879/4 Q5 

714/4 Q6 

 Q7 743/4 لذت

875/4 555/4 761/4 814/4 Q8 

737/4 Q9 

 Q10 763/4 اعتماد
776/4 863/4 898/4 

719/4 Q11 



  6446 آبان-مهر، 3، شماره 3های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

749/4 Q12 

 نفوذ اجتماعی
878/4 

Q13 

748/4 149/4 834/4 818/4 
Q14 

714/4 
Q15 

 قصد استفاده
895/4 Q16 

731/4 163/4 873/4 764/4 Q17 

843/4 Q18 

 نگرش مصرف کننده

999/4 
Q19 

769/4 736/4 874/4 864/4 
Q20 

717/4 
Q21 

 
کند که یک الکر باید گرفته شود. معیار فورنل الرکرادعا می -پس از سنجش پایایی و روایی همگرا، روایی واگرا یا آزمون فورنل

اشد. بنابراین ازنظـر ای خودش داشته بای سایر متغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری را در بین معرفهمتغیر باید در مقایسـه با معرفه
هر متغیر مکنـون بایـد بیشـتر از بـاالترین توان دوم همبستگی آن متغیر با سـایر متغیرهـای مکنـون باشد. بـرای  AVEآماری،

ها بهره برد. نتایج معیار فورنل الرکر در باهمبستگی AVE توان از روش معـادل یعنـی مقایسـه جـذرکـاهش محاسـبات می
 مده است.( آ4)جدول

 Fornell-Larcker ( معیار 4جدول)

نگرش 
 مصرف کننده

 لذت اعتماد نفوذ اجتماعی قصد استفاده
سهولت استفاده 

 ادراک شده
سودمندی درک 

 شده
 

   
 سودمندی درک شده 795/4   

   

  778/4 884/4 

سهولت استفاده 
 ادراک شده

   

 751/4 898/4 865/4 

 لذت

   

743/4 745/4 744/4 143/4 

 اعتماد

  753/4 

 نفوذ اجتماعی 813/4 891/4 839/4 736/4
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ه مقادیر موجود درروی شده است کنشان داده Fornell-Larckerکنید، در بررسی معیار ( مشاهده می4طور که در )جدولهمان

تر ، از کلیه مقادیر موجود در سطر و ستون مربوطه بزرگ(AVE) شده قطر اصلی ماتریس )ریشه دوم مقادیر واریانس شرح داده
 هاست.ها با سازه وابسته به آندهنده همبستگی شاخصباشند. این امر نیز نشانمی
افزار اسمارت پی.ال.اس که در بررسی روایی و پیایی مدل نشان داده شد و نرم در گیریآمده از مدل اندازهدستبه نتایج به توجه با

گیری آمده در مدل اندازهدستبه (، تمامی نتایج4)جدول  در های مذکورمربوط به آستانه قبولی برای شاخص با توجه به توضیحات
 گونه به توانسته است نهایی مدل بنابراین است. برخوردار بیمناس برازش از مدل که گیریممی نتیجه لذا دهند.می تائید قرار مورد

در مرحله بعد که تحلیل مسیر )یا همان مدل ساختاری( موردبررسی  .کنند بیان را متغیر کنندهتوصیف سؤاالت بین روابط مناسبی
 قرار خواهد گرفت.
اند. اعدادی که بر شدهدر آن ضرایب مسیر نشان داده دهد کهافزار  نشان میگیری را در نرم( اجرای مدل اندازه3همچنین )شکل 
 در استانداردشده بتای بیانگر اعداد این شود.می نامیده مسیر ضریب شود،می داده نمایش کدیگری با هاسازه روی مسیر بین

 است سازه دو همبستگی ضریب ای رگرسیون

 )مدل درونی )برازش مدل ساختاری تحقیق

استفاده  Bootstrappingها باید موردبررسی قرار گیرد. برای این منظور از تابع اری و روابط بین سازهدر مرحله بعد مدل ساخت
شده در نظر گرفته Bootstrapهای آزمون عنوان نمونهبه 6444هست و تعداد  378شود. تعداد نمونه آماری در این پژوهش می

 دهد.( خروجی مدل ساختاری را نشان می3است . )شکل 
( هست که درواقع مالک اصلی تائید یا رد فرضیات است.اگر این مقدار آمار t-valueدهنده آماره تی )ها نشانقدار عددی در رابطهم

 .شوددرصد تائید می 99و  95، 94گیریم که آن فرضیه در سطوح بیشتر باشد نتیجه می 3,58و  6,91،  6,14به ترتیب از 
 

 
 .smart plsافزار ( مدل پژوهش  در نرمادالت ساختاریمعخروجی  مدل درونی ) (3)شکل

 معیار  ضریب تعیین
زای )وابسته( مربوط به متغیرهای پنهان درون R2ترین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب متداول

 711/4 733/4 

743/4 869/4 833/4 846/4 

 قصد استفاده

784/4 

 نگرش مصرف کننده 833/4 831/4 833/4 891/4 839/4 736/4
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به 4,18و  4,33، 4,69ا دارد، و سه مقدار زا رزا بر یک متغیر درونمعیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون R2مدل است. 
های برای سازه R2شود. مطابق با جدول زیر، مقدار در نظر گرفته می R2عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط، و قوی 

(   5جدول)د. سازشده است که با توجه به سه مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید میزای پژوهش محاسبهدرون
R Square 

 
R Square نتیجه 

 قوی 518/4 قصد استفاده

 قوی 343/4 نگرش

 
 کنیم که اعداد در بازه مناسب قرار دارند.این مقادیر را مشاهده می5در جدول 

 10معیار استون گیسر 

زا( سه مقدار متغیر وابسته )دروندر مورد یک  که مقدار استون گیسردهد و درصورتیبینی مدل را نشان میمعیار دیگر قدرت پیش
زا( بینی ضعیف، متوسط و قوی متغیر یا متغیرهای مستقل )برونرا کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 35/4و  65/4، 43/4

 کند.گیری میزا اندازهمربوط به آن متغیر وابسته است. درواقع کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درون
 (Q2اخص حشو )ش ( 1جدول)

 نتیجه Q² متغیر

 قوی 518/4 قصد استفاده

 قوی 343/4 نگرش

 
 ( نتایج رد و تائید فرضیات تحقیق در یک نگاه8جدول)

 نتیجه
سطح 

معناداری 
 تحقیق

سطح 
معناداری 
 مطلوب

 مسیر فرضیه آماره تی ضریب مسیر
شماره 
 فرضیه

 P<45/4 881/4 438/67 444/4 تائید
ولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ درک شده، سه یسودمند
 قصد استفاده ← انینگرش مشتر ← یاجتماع

6 

 P<45/4 343/4 674/3 445/4 تائید
بر قصد  ← انینگرش مشتر ←درک شده یسودمند

 انیاستفاده مشتر
3 

 P<45/4 337/4 738/64 444/4 تائید
قصد استفاده  ← انینگرش مشتر ←سهولت استفاده 

 انیمشتر
3 

 4 انیقصد استفاده مشتر ← انینگرش مشتر ←لذت  P<45/4 664/4 547/1 464/4 تائید

 5 انیقصد استفاده مشتر ← انینگرش مشتر ←اعتماد  P<45/4 668/4 784/3 444/4 دیتائ

 P<45/4 343/4 344/5 444/4 دیتائ
قصد استفاده  ← انینگرش مشتر ← ینفوذ اجتماع

 انیمشتر
1 

 8 انیقصد استفاده مشتر ←نگرش  P<45/4 694/4 441/66 444/4 تائید

 7 انیقصد استفاده مشتر ←درک شده  یسودمند P<45/4 631/4 354/5 444/4 تائید

 9 انیقصد استفاده مشتر ←سهولت استفاده  P<45/4 648/4 133/5 444/4 دیتائ

 64 انیقصد استفاده مشتر ←لذت  P<45/4 386/4 699/3 444/4 دیتائ

 66 انیقصد استفاده مشتر ←اعتماد  P<45/4 314/4 841/66 464/4 تائید

 63 انیقصد استفاده مشتر ← ینفوذ اجتماع P<45/4 633/4 443/64 444/4 تائید

 
 گیری کلینتیجه

بر قصد استفاده با نقش  یدرک شده،  سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماع یسودمند ریتاث یبررس هدف از این پژوهش

                                                                                                                                               
64 Q2  (Stone-Geisser Criterion) 



بر قصد استفاده  یدرک شده،  سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماع یسودمند ریتاث یبررس لیال پور علی گنجی:سیده معصومه غمخواری و 

 (زدیشهر  یخانگ یدیبرق خورش انینگرش مصرف کننده )مورد مطالعه: مشتر یانجیبا نقش م

 نوع از هدف، ازنظر پژوهش، باشد. اینمی(زدیشهر  یخانگ یدیبرق خورش انیمصرف کننده )مورد مطالعه: مشترنگرش  یانجیم
موجودمی پردازد توصیفی و از  وضعیت توصیف به اینکه دلیل به ها،داده گردآوری نحوهبرحسب  همچنین. است کاربردی تحقیقات

 یدیبرق خورش انیدرک شده بر قصد استفاده مشتر یدمندمتغییر سو که می دهد نتایج پژوهش نشان  باشد.شاخه پیمایشی می
 یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش انیسهولت استفاده بر قصد استفاده مشتر (343/4)انینگرش مشتر یانجیبا نقش م یخانگ

اعتماد بر  (664/4)انیشترنگرش م یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش انیلذت بر قصد استفاده مشتر (337/4)انینگرش مشتر
 انیبر قصد استفاده مشتر ینفوذ اجتماع (668/4)انینگرش مشتر یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش انیقصد استفاده مشتر

 یدیبرق خورش انیبر قصد استفاده مشتر انینگرش مشتر (343/4)انینگرش مشتر یانجیبا نقش م یخانگ یدیبرق خورش
سهولت استفاده بر قصد استفاده  (631/4ی)خانگ یدیبرق خورش انیشده بر قصد استفاده مشتر درک یسودمند (694/4ی)خانگ
اعتماد بر قصد استفاده  (386/4ی)خانگ یدیبرق خورش انیلذت بر قصد استفاده مشتر (648/4ی)خانگ یدیبرق خورش انیمشتر
معنادار  ریتاث یخانگ یدیبرق خورش انیمشتر (در633/4)بر قصد استفاده  ینفوذ اجتماع (314/4ی)خانگ یدیبرق خورش انیمشتر
سهولت استفاده بر قصد ی بیشترین تاثیر و خانگ یدیبرق خورش انیاعتماد بر قصد استفاده مشترنتایج نشان می دهد که دارد.

 ی کمترین تاثیر را دارد.خانگ یدیبرق خورش انیاستفاده مشتر
 یصورتها یاست. نفوذ اجتماع گرانیشخص متأثر از د یرفتارها ایباورها  ایف که عواط دهدیرخ م یزمان ینفوذ اجتماعو اعتماد 

اقناع، فروش،  ،یفشار همساالن، اطاعت، رهبر ،یریپذشود: انطباق، جامعه دهید لیدر امور ذ تواندیو م ردیگیبه خود م یاریبس
 یهنگام ،یکرد.سرسپار ییرا شناسا یز نفوذ اجتماعگسترده ا تیهربرت کلمن  سه روا ارواردروانشناس ه 6957. در سال یابیبازار

است که  یهنگام یپندارذات.همدارندینگه م یمخالفشان را خصوص یباورها یول ندینمایموافقت م گرانیاست که افراد ظاهراً با د
را  یرفتار ایکه افراد، باور  یهنگام یسازینامدار و مشهور.درون فرادمثل ا رند،یگیافراد محبوب و محترم قرار م ریافراد تحت تأث

 ی و اعتماد شامل:(. عوامل موثر بر نفوذ اجتماع3436)ژانگ  و همکاران، کنندیو در برون و درون با آن موافقت م رندیپذیم
 داریم دوستشان که کسانی وسیله به گرفتن قرار تاثیر ی: تحتو همرنگ یوستگیپ •
 (.3434کند)روچا و وان پراگ ،  یم دایپ شیافزا یهمرنگ زانیه گروه، مانداز شیو اندازه گروه: با افزا یهمرنگ •
 کیمردم در  شتریهستند که صرفا آنچه را که ب ییآنها یفیتوص ی: هنجارهایو دستور یفیتوص یاجتماع یهنجارها •

 ایاثربخش  تیا در آن موقعدادن به ما درباره آنچه عموم یهنجارها با آگاه نیکنند. ا یم فیدهند توص یمفروض انجام م تیموقع
و  ینیالدیکنند. س یانجام شود مشخص م دیآنچه را که با یدستور یکنند.هنجارها یمشوند، بر رفتار ما اثر  یم یسازگارانه تلق
 احتمال وقوع دارد،  یکه رفتار ضد اجتماع ییآنها ژهیها به و تیموقع یباورند که در بعض نیهمکاران بر ا

 کیکه رفتارها را در  ییهنجارها یعنی یتیموقع ی(: هنجارهایخودکار بودن در رفتار هنجار)یتیموقع یهنجارها •
درباره آنها  ارانهیما هش نکهیشوند بدون ا ختهیخودکار برانگ یا وهیتوانند به ش یکنند. هنجارها م یم تیهدا نیمع طیمح ای تیموقع

 قرار دهند.  ریر آشکار ما را تحت تاثتوانند رفتا یهم م زشوند، هنو ختهیبرانگ یوقت م،یشیندیب
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 AHP ،رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی و فروش محصول پنل خورشیدی با استفاده از روش6399طاهری، مهدی و زارع، عاطفه، 

 ری،تهرانمطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس(،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابدا)
،بررسی میزان تاثیر سهولت استفاده، سودمندی درک شده و تصویر اجتماعی 6399کاظمیان، محسن و حبیبی، علیرضا و حبیبی، مرتضی،

 استفاده از موبایل بانک بر نگرش مشتریان و تمایل مشتریان به استفاده )مورد مطالعه: استفاده کنندگان موبایل بانک تجارت
،بررسی و تعیین تاثیر مولفه های فردی، سودمندی، سهولت استفاده، هزینه، پیچیدگی و ریسک های 6399ده، زهرا،نوروزی، علی و آفری

درک شده از فناوری اطالعات بر میزان پذیرش فناوری اطالعات )مورد مطالعه: بیمه ما(،کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای 
 کمی در مدیریت،قزوین

،شناسایی و طبقه بندی موانع توسعه فروش سلول های خورشیدی در مراکز تجاری،دومین 6394وشنایی، عصمت،مقصود محلی، محمد و ر
  کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

نقش  ک؛یگانکنندگان محصوالت ارمصرف یبر نگرش و سبک زندگ یدانش اقناع ری(. تأث6444نسب. ) ی, حاتمیطرق یابوالحسن
 .691-685(, 6)64, یبازرگان تیری. مدغاتیبه تبل دیترد یاواسطه

 یو نگرش مصرف کنندگان در مورد برچسب ها یآگاه یمعادالت ساختار ی. مدل ساز(6399ی), خالقانی, نجفیلنگرود انی, چرمچرانیش
 .53-43(, 696)34مازندران,  ی. مجله دانشگاه علوم پزشکییمواد غذا

 یدر شهر جهرم. پژوهش ها یبر نگرش زنان به فرزندآور یامصرف رسانه ری(. تأث6397, راسخ, کرامت اله. )درضای, مجیمیفرد, کر ییتقوا
 .78-18(, 65)7(, یپژوهش-یمعاصر )علم یجامعه شناس

. خشکبوم, یمیاقل یرهایمتغ یبا بررس زدیدر استان  کییفتوولتا یدیخورش یها روگاهیساخت ن ی(. امکان سنج6397. )یپور طزنجفالح
9(3 ,)643-663. 

. یدیدودکش خورش روگاهیبر عملکرد ن زیگرو سطوح آب یهندس یپارامترها ریتأث ی(. بررس6397. )ی, رستمزاده خسروشاهیغالم یعل
 .3448-3398(, 64)69مدرس,  کیمکان یمهندس

. یگاز اسیمقو کوچک یباد ،یدیخورش یهاروگاهیبرق ن عیبکه توزمدل ش یو طراح یابی(. مکان6397, احمد. )یی, ماکوی, صاحبیشهباز
 .684-643(, 3)64, یصنعت تیریانداز مدچشم

 یابیبازار کردیبا استفاده از رو یمل  یرفتار مصرف کنندگان نسبت به کاال ریی(. عوامل مؤثر بر تغ6397. )ی, محسنیهفتخوان یجعفر
 .13-39(, 6)64, نینو یابیبازار قاتی(. تحقرانیدانه ا)مورد مطالعه: صنعت پوشاک مر یاجتماع

 ی. مهندسمیبخار مستق دیفرسنل با تول یدیخورش روگاهیدر ن یدیخورش دانی(. اثر استفاده از دو م6398, مهران. )یپور, صادق, عامرخواجه
 .69-66(, 6)69مدرس,  کیمکان

 مجله. بدن راحتی وضعیت ارزیابی طبق پارکینسون بیماران در ذاخوردنغ سهولت هدف با ارگونومیک محصول طراحی(. 6398. )ایپکی
 .14-55(, 3)1, ارگونومی
-مراتب ارزشسلسله یبر مبنا یکنندگان ورزشمصرف دیقصد خر ی(. آزمون مدل ساختار6398. )ی, فرشاد, زارعیافکار, عادل, تجار

 .54-39(, 34)1, یورزش تیریدر مد نینو یکردهایرفتار. رو-نگرش
در منطقة  ارهیچندمع یریگمیتصم یهابا استفاده از روش یدیخورش روگاهیاستقرار ن یابی(. مکان6398. )انی, تناکیریصحراگرد, ام یریپ

 .84-16(, 63)1, ابانیب تیری. مدستانیخشک س
-یو سالمت روان داریتوسعه پا یالملل نیکنفرانس ب نیافراد جامعه،اول یآن در زندگ ریو تاث ی،نفوذ اجتماع6397فاطمه، ،یدکیزارع ب
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