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  مقدمه. 1
هاي اطالعات و ارتباطات و به خصوص سازگاري هاي اخير، پيشرفت در فناوري در سال

ي هاجهان، منجر به معرفي كاربردهاي جديد فناوري هاي همراه در سرتاسرسريع تلفن
هاي همراه امروزه، افزايش تعداد كاربران دستگاه. استهمراه و خدمات آن شده 

ها  هاي فراواني براي دولت جهت بهبود خدمات و كاهش هزينهي وجود فرصت دهنده نشان
  ].24[ با افزايش كارايي از طريق ارايه خدمات همراه است 

خصوص تلفن همراه،  هاي همراه و بهن ارايه و دريافت خدمات از طريق دستگاهامكا
بنابراين تعيين ميزان پذيرش اين امر از . كاربردهاي متداول آن را با تغيير مواجه كرده است
به اين منظور، بايد عواملي كه از سوي . سوي كاربران از اهميت بااليي برخوردار است

همراه تأثير دارند، شناسايي و اهميت هريك از اين عوامل  كاربران بر پذيرش خدمات
اين مقاله در نظر دارد پس از شناسايي عوامل اثرگذار بر پذيرش خدمات . مشخص شود

ها پرداخته و ميزان اثرگذاري اين عوامل را بر  همراه از سوي كاربران، به تأييد هريك از آن
در اين مقاله، در بخش دوم به . دهد روي پذيرش خدمات همراه از سوي كاربران نشان

شناسي پژوهش پرداخته و در بخش سوم مفاهيم مرتبط با دولت همراه و ارايه  بررسي روش
هاي پذيرش در بخش چهارم انواع تئوري. است خدمات به صورت همراه تشريح شده

فناوري بررسي و سپس عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات همراه در بخش پنجم استخراج و 
ها از طريق روش تحليل عاملي اكتشافي و تحليل مسير ارايه شده  ر بخش ششم تحليل دادهد

  .شود ها بيان ميو درنهايت نتايج تحليل
  
  شناسي پژوهش روش. 2

 ي جامعه. ها پرسشنامه استو ابزار گردآوري دادهپيمايشي -پژوهش حاضر از نوع توصيفي
احث مرتبط با موضوع فناوري اطالعات و ، خبرگاني هستند كه به مبآماري مورد بررسي

ت ئاعضاي هيي آماري مشتمل بر  ويژه دولت همراه و خدمات آن آشنايي داشته و نمونه به
هاي  روشدر اين پژوهش، از . است مركز تحقيقات مخابرات ايران پژوهشگرانعلمي و 

ي جامعه شانس ي آماري استفاده و هر يك از اعضا گيري تصادفي براي انتخاب نمونه نمونه
دست آمده،  براي تعيين روايي خروجي به. برابر و مستقلي براي قرار گرفتن در نمونه دارند

شود، بنابراين با در نظر گرفتن اين كه  از روش معادالت ساختاري و تحليل مسير استفاده مي
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ونه و نم 10تا  5براي هر متغير شود،  ها انجام مي هايي كه تحليل عاملي در آندر پژوهش
-، حجم نمونه تعيين مي]3[ نمونه توصيه شده است 300طور كلي درمجموع تا حداكثر  به

متغير مستقل و وابسته معرفي شدند،  9كه در اين پژوهش در مجموع  با توجه به اين. شود
عدد از آن بازگردانده شده  120پرسشنامه توزيع كه  150بنابراين براي انجام تحليل عاملي، 

از افرادي كه مورد پرسش قرار گرفتند درصد از  40. حاسبات واقع شده استو مبناي م
درصد از ساير پژوهشگران مركز تحقيقات مخابرات و در اين  60اعضاي هيئت علمي و 

 20با مدرك كارشناسي ارشد و  درصد 60مدرك دكترا، درصد از افراد داراي  20ميان 
سؤال بوده كه با استفاده از طيف  33اي پرسشنامه دار. نفر با مدرك كارشناسي بودند

همچنين، براي تعيين پايايي از . اي به گردآوري داده از خبرگان پرداخت گزينه 5ليكرت 
دست آمده توسط نرم افزار  هاي بهآلفاي كرونباخ استفاده شد كه با توجه به خروجي

ل، انواع در اين پژوهش، در گام او. است 7/0، ضريب آلفاي كرونباخ SPSSآماري 
هاي پذيرش فناوري مورد بررسي قرار گرفته و در گام دوم با تفكر عميق به تحليل تئوري

از طرفي درگام سوم با در نظرگرفتن مفاهيم مرتبط با دولت . شودها پرداخته مياين تئوري
بندي عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات همراه و ارايه خدمات در آن به استخراج و دسته

سپس براي تأييد و كسب نظر خبرگان، . پردازيم هاي پذيرش فناوري ميتئوريهمراه از 
ها از طريق روش تحليل  درگام چهارم، به طراحي پرسشنامه اقدام كرده و در گام آخر داده

  .شوند عاملي اكتشافي و تحليل مسير تحليل مي
  
  خدمات همراه. 3

عت در حال پيشرفت در سطح سر هاي مرتبط با دولت الكترونيكي به خدمات و فناوري
كارگيري  هاي مرتبط با دولت الكترونيكي به هدف از گسترش فعاليت. جهان است

وب در  هاي كاربردي تحت  خصوص برنامه هاي فناوري اطالعات به ترين شكل مبتكرانه
هاي  از طرفي، با گسترش فناوري. ها استهاي اصلي و اساسي دولت جهت بهبود فعاليت

گيري نويني در دولت الكترونيكي ايجاد شده كه با دولت همراه  جهتسيم  همراه و بي
درواقع، امروزه كشورهاي پيشرفته، در حال گذار از دولت ]. 17[شود شناخته مي

كارگيري خدمات همراه هنوز در  الكترونيكي به دولت همراه هستند و در ساير كشورها به
ت الكترونيكي به دولت همراه نيازمند پژوهش به واقع، گذار از دول. مراحل اوليه آن است
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دو و نيز بررسي تمامي عوامل اثرگذار بر اين فرايند   سازي ميان آن درباره فرايند يكپارچه
 -هاي فني و اطالعاتي، ضريب نفوذ تلفن همراه و عوامل اجتماعي بوده و شامل زيرساخت

  ].28[سياسي و امنيتي است 
هاي  كنندگان آن، كاربران دستگاهي هستند كه فراهم خدمات همراه در حقيقت محتواي

اين خدمات در ظاهر نامرئي بوده  .كندگيري از آن تشويق ميهمراه را به مشاركت در بهره
كه مشتري محصولي را از طريق زماني. شوندو در صورتحساب كاربران مشخص نمي

د انجام پذيرد تا دستيابي به ها بايدهد، تعدادي از فعاليتسيم خود سفارش مي دستگاه بي
محصول تحقق پيدا كند، زيرا خدمات همراه در مقايسه با دسترسي به اينترنت از طريق 

  ].24[هاي خاص خود را داردكابل، ويژگي
نسبت به  راتري  مناسبهايي قادر به بقا هستند كه مدل كسب و كار  ، شركتبه اين ترتيب

 از رموز برتري در رقابت راو كار مناسب  دل كسبم برخورداري از ورقبا انتخاب نموده 
گيري براي اكتساب  تصميميك پژوهش انجام گرفته در اين زمينه،  نتايجطبق . خود بدانند

ساده نبوده و رفتار  نوين فناورياين و كار ناشي از ورود  مدل كسب و تغيير همراه فناوري
ي مورد  كنش ساير بازيگران حوزهو كار همراه با پويايي رفتار و وا كسب پوياي سيستم
با هدف  بنابراين پژوهش مذكور. طلبد را ميكنندگان،  مينأمشتريان، رقبا و ت مطالعه، مانند
كارگيري  به و كار در سازمان متأثر از شناسي مناسب براي تغيير مدل كسب طراحي روش

  . ]5[ است انجام شده سيارهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي مانند فناوري  فناوري
ويژه تلفن همراه در بيشتر كشورها، نسبت به كاربران  هاي همراه و بهامروزه كاربران دستگاه

توان به افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه اينترنت افزايش يافته است كه به بيان ديگر مي
اين موضوع را مبتني بر گزارشي از  1 نمودار. نسبت به ضريب نفوذ اينترنت اشاره كرد

، ]16[به عقيده كريستوفرسن و همكاران ]. 14[دهد سازمان جهاني مخابرات نشان مي
- تر و خدماتگوهاي پاسخها باعث همكاري بيشتر و ايجاد سازمانكارگيري اين فناوري به

وه بر نحوه عملكرد با اين رويكرد، فناوري ارتباطات و اطالعات عال. شوندتر ميگرا
هاي اجتماعي و افراد تغييرات اساسي ها، گروهدولت، در ارتباطات آن با ديگر سازمان

هاي زيادي منجر شده و با ها در ارتباطات دولت به بروز فرصتاين فناوري. كندايجاد مي
يل از طرفي، به دل]. 18][8[يابد مهندسي مجدد دولت، كارايي و اثر بخشي آن افزايش مي
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هاي همراه، دستيارهاي ديجيتالي هوشمند و هاي همراه از قبيل تلفنتوسعه سريع فناوري
]. 25[ها مطرح شده است هاي كسب و كار همراه در دولت سيم، بحث مدل هاي بيشبكه

ها، مسير جديدي براي ارايه خدمات دولتي به شهروندان همچنين با گسترش اين فناوري
  ].26[تر است تر و ارزانايجاد شده كه اثر بخش

  
  ]14[ي ضريب نفوذ تلفن همراه در مقايسه با اينترنت  مقايسه. 1 نمودار

  
  هاي پذيرش فناوري تئوري. 4

به منظور شناخت عوامل اثرگذار بر پذيرش خدمات همراه از سوي كاربران، بايد 
رو، مطالعاتي در زمينه عوامل مؤثر بر  ايناز . هاي مطرح در اين زمينه بررسي شوند تئوري

نايسوين و همكارانش در . كارگيري خدمات همراه انجام شده است تمايل افراد براي به
بخش بودن، صراحت درك  ، ادارك مفيد بودن، سهولت كاربرد، لذت]21[ 2005سال 

كارگيري  هعنوان عوامل مؤثر در ب شده و همچنين هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري را به
ي همين  وسيله به 2005ي ديگري كه در سال  نتايج مطالعه. خدمات همراه شناسايي كردند

بخش  هاي دروني مانند لذت گروه انجام شد، نشان داد كه هنجارهاي اجتماعي و انگيزه
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گيري بيشترين تأثير را بر كاربران زن جهت استفاده از خدمات همراه دارد،  بودن در تصميم
هاي بيروني از قبيل مفيد بودن و صراحت درك شده، بيشترين نقش را  كه انگيزه در حالي

ها بر روي هر دو  اثر سهولت كاربرد و نگرش. كنددر تصميم گيري كاربران مرد ايفا مي
 2005ي هم و همكارانش در سال  وسيله مطالعه اي نيز به]. 22[گروه زن و مرد يكسان است 

اساس نگرش مثبت نسبت به كاربرد فناوري و مفيد بودن آن،  ، انجام شده كه بر آن]19[
ي  در مطالعه. كارگيري خدمات همراه توسط كاربران است ترين عامل مؤثر در به مهم

، سرعت ارتباط، رضايت كاربر، قدرت ]13[ 2003هونگ و همكارانش در سال 
كننده تمايل ترين عوامل تعيين آفرينندگي شخصي، سهولت كاربرد و مفيد بودن مهم

در ادامه برخي تئورهاي مطرح در اين زمينه معرفي . اشخاص نسبت به خدمات همراه هستند
  :شودمي

  تئوري رفتار منطقي. 4-1
. ، توسط آجزن و فيشبين ارايه شده است1975اين تئوري با توسعه تئوري فيشبين در سال 

عمل توسط شخص، تمايل آن  ترين عامل در انجام كند كه مهم در واقع اين تئوري بيان مي
شخص است كه توسط دو عامل نگرش شخص نسبت به رفتار و هنجارهاي ذهني شخص 

  .تئوري رفتار منطقي نشان داده شده است 2 نموداردر ]. 12[گيرد  تحت تأثير قرار مي
  

  
  ]13[تئوري رفتار منطقي . 2 نمودار

  
  ريزي شده  تئوري رفتار برنامه. 4-2

، تئوري رفتار منطقي را بازبيني و تئوري رفتار برنامه ريزي شده ]18[ 1991آجزن در سال 
او، در اين تئوري، مفهوم كنترل رفتاري ادراك شده را . را بر مبناي اين تئوري توسعه داد

تمايل به رفتاررفتار واقعي

 هنجارهاي ذهني

نگرش شخص
 رد رفتاردر مو

باورها در مورد نتايج جالب 
 توجه در آن رفتار

 ارزيابي افراد از نتايج

باورهاي نهادينه شده در ذهن 
 افراد نسبت به انتظارات ديگران

تمايل افراد براي تطابق با 
 هنجارها
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معناي ميزان دشواري يا سهولتي است كه فرد در اجراي يك رفتار تجربه اضافه كرد كه به 
به اين معنا كه اگر فرد در مورد يك رفتار نگرش مثبتي داشته باشد ولي آن را . كند مي

تئوري رفتار  3 نمودار. ]7[دهد خارج از توانايي خود احساس كند، آن عمل را انجام نمي
  .دهدريزي شده را نشان مي برنامه

  
  ]7[تئوري رفتار برنامه ريزي شده . 3 نمودار

  
  مدل پذيرش فناوري. 4-3

بيني  اين مدل براي پيش. ، مدل پذيرش فناوري را ارايه داد]11[ 1989ديويس در سال 
گذار بر پذيرش فناوري اطالعات توسط كاربر و كاربرد آن در عمل طراحي عوامل اثر
اساس اين مدل بر اساس تئوري عمل منطقي آجزن و فيشبين و تئوري رفتار . شده است

در مدل ياد شده، ادراك مفيد بودن و سهولت كاربرد . ريزي شده آجزن است برنامه
در ]. 11[ اده از يك فناوري اثر دارند عواملي هستند كه بر روي تمايل كاربر براي استف

، 2000در سال ] 27[ونكيتز و ديويس . مدل پذيرش فناوري نشان داده شده است 4نمودار
عنوان عامل اثرگذار بر  مدل پذيرش فناوري اوليه را توسعه داده و هنجارهاي ذهني را نيز به
  .كردند تمايل شخص به استفاده از فناوري، به مدل پذيرش فناوري اضافه

  

كنترل رفتاري ادراك 
 شده

 تمايل به رفتار رفتار واقعي

 هنجارهاي ذهني

نگرش شخص در 
 رفتارمورد

 ارزيابي افراد از نتايج

باورها در مورد نتايج
جالب توجه در آن رفتار

تمايل افراد براي تطابق با 
 هنجارها

باورهاي نهادينه شده در 
ذهن افراد نسبت به 
 انتظارات ديگران

 كنترل باور

 قدرت ادراك شده
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  مدل تركيب شده . 4-4
بيني بهتر پذيرش  پارچه ساختن چندين مدل براي پيش ، به يك]21[ 2005نايسوين در سال 

درنتيجه مدل ادغام شده وي شامل عواملي از قبيل . خدمات همراه توسط كاربران پرداخت
سهولت كاربرد، ادراك مفيد بودن، هنجارهاي اجتماعي، صراحت درك شده، لذت 

مدل تركيب شده را نشان  5نمودار  ].21[ رك شده وكنترل رفتاري درك شده است د
  .دهد مي

  
  ]10[مدل پذيرش فناوري . 4 نمودار

  
  
  

  
  ]21[مدل تركيب شده . 5 نمودار

  
  انتشار نوآوري  تئوري. 4-5

وي پنج شاخص نوآوري . ، تئوري انتشار نوآوري را توسعه داد]23[ 1983در سال  روگرز
مزيت : اين پنج شاخص عبارتند از. را به عنوان عوامل مؤثر بر پذيرش نوآوري بيان كرد

همچنين او معتقد بود . پذيري نسبي، سازگاري، پيچيدگي، توانايي تست كردن و مشاهده

 نگرش شخص نسبت به كاربرد سيستم

 تمايل به كاربرد سيستم

 كنترل رفتاري ادراك شده

 هنجارهاي ذهني

 سهولت كاربرد

 ادراك مفيد بودن

 لذت درك شده

 صراحت درك شده

نگرش شخص  تمايل به رفتار رفتار واقعي
 در مورد رفتار

ي افراد ارزياب
 از نتايج

باورها در مورد 
نتايج جالب توجه 

  در آن رفتار
نگرش شخص 
 در مورد رفتار
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]. 23[درصد در پذيرش نوآوري نقش دارند  87تا  49پنج شاخص به ميزان كه اين 
  .دهدتئوري انتشار نوآوري را نشان مي 6 نمودارنمودار

  
  استخراج عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات همراه از سوي كاربران. 5

ي پذيرش  وري، مطالعات انجام شده در زمينههاي مرتبط با پذيرش فناپس از بررسي تئوري
خدمات همراه و كسب نظر از خبرگان، عوامل اثرگذار بر پذيرش خدمات همراه توسط 

اين عوامل كه عبارت از ادراك مفيد بودن، سهولت كاربرد، . كاربران شناسايي شدند
هزينه و شده، سازگاري، بخش بودن، كنترل رفتاري ادراكهنجارهاي ذهني، احساس لذت

  .اندهايي نيز تشكيل شدههستند، از شاخص اعتماد

  
  ]23[مدل انتشار نوآوري . 6 نمودار

  
را  ها هاي آنعوامل اثرگذار بر پذيرش خدمات همراه از سوي كاربران و شاخص 1 نگاره

ها، بر مبناي معادل براي سهولت محاسبات و انجام بهتر تجزيه و تحليل داده. دهدنشان مي
. ها عالمت اختصاري تعيين شددست آمده، براي تمام عوامل و شاخص التين عوامل به

ها در اين  همچنين، با توجه به كاربرد روش معادالت ساختاري براي تجزيه و تحليل داده
هايي نيز براي ارزيابي پذيرش خدمات همراه در نظر گرفته شود  د شاخصپژوهش، الزم بو

هدف از اين پژوهش، بررسي ميزان تأثير هريك . ها اشاره شده است به آن 2كه در نگاره 
همراه از  عنوان متغيرهاي وابسته، بر پذيرش خدمات ، به1 نگارهاز عوامل معرفي شده در 
  .عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است  ديدگاه كاربران است كه به

  
  هاتحليل داده. 6

هاي پيچيده داده تحليل عاملي از فنون آماري تركيب شده و هدف آن ساده كردن مجموعه
عنوان متغيرهاي  همين منظور در اين پژوهش، ابتدا عوامل شناسايي شده، به به]. 4[است 

 پذيرش نوآوري ها

 شاهده پذيريم

 قابليت تست

 پيچيدگي

 سازگاري

 مزيت نسبي
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له، از طريق روش تحليل عاملي اكتشافي محاسبه شده و سپس خروجي اين قسمت با مسئ
منظور اثبات عوامل اثرگذار بر خدمات همراه، تجزيه و  استفاده از روش تحليل مسير، به

و تحليل  SPSS 15رو، تحليل قسمت اول با استفاده از نرم افزار  از اين. شوند تحليل مي
هاي تحليل  در ادامه خروجي. رم افزار ليزرل انجام شده استقسمت دوم با استفاده از ن

  .عاملي اكتشافي و تحليل مسير ارايه خواهد شد

  عوامل اثر گذار بر پذيرش خدمات همراه از سوي كاربران. 1 نگاره
عالمت  عوامل اثرگذار

عالمت   هاشاخص اختصاري
  اختصاري

ادراك مفيد بودن 
]18،19،16،9[  UF 

  UF1  هاكنترل بيشتر بر فعاليت
 UF2  هاارتقاي عملكرد فعاليت

 UF3  جويي در زمانصرفه
 UF4  هاتر فعاليتانجام سريع

 UF5  تر هاي بيشتر در مدت زمان كوتاهانجام فعاليت
 UF6  حاصل هاي بيكاهش اختصاص زمان به فعاليت
 UF7  هاافزايش كيفيت فعاليت

 UF8  هاوري فعاليتزايش بهرهاف
 UF9  ارتباط بهتر با ديگران

سهولت كاربرد 
]18،19،16،11،9[  US  

  US1  ها كاهش سردرگمي در فعاليت
 US2  هاكاهش خطا در فعاليت
 US3  هاسهولت انجام فعاليت

 US4  ها سهولت به خاطر سپردن چگونگي انجام فعاليت
 US5  ل برقرار كردن با سيستم خدمات همراهواضح و قابل درك بودن تعام

هنجارهاي ذهني
]18،19،11،9[ SN  ها با خدمات همراه تحت تأثير قرار دادن ديگران در انجام فعاليت  SN1  

  SN2 احساس مهم بودن
احساس لذت بخش 

 EJ  ]18،19،16[بودن 
  EJ1 سرگرم كننده بودن
  EJ2 هيجان انگيز بودن
  EJ3 خوشايند بودن

كنترل رفتاري
  BF1  در دسترس بودن منابع و ابزارهاي الزم  BF ]11،18[ادراك شده 

  BF2  موجود بودن دانش و توانايي الزم

  CM  ]7[سازگاري 
  CM1  سازگار بودن با سبك زندگي

  CM2  هاي كاريسازگار بودن با تمام جنبه
  CM3  سازگار بودن با سبك خريد كاالها و خدمات

 CO  هزينه
  CO1  ها از طريق خدمات همراهيزان هزينه انجام فعاليتم

  CO2  ميزان هزينه خريد ابزار پشتيباني كننده ارايه خدمات

 CF  اعتماد

  CF1  ميزان اعتماد افراد به ارايه خدمات دولتي از طريق خدمات همراه
  CF2  هاي دولتي براي ارايه خدمات همراهميزان قوانين و خط مشي

  CF3  سيم ها از طريق وسايل بيميزان امنيت انتقال داده
  CF4  سيم نقص بودن ارايه خدمات از طريق شبكه بيميزان بي
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  كننده پذيرش خدمات همراه عوامل ارزيابي. 2 نگاره
عالمت  عامل

عالمت   هاشاخص اختصاري
  اختصاري

  AC  پذيرش خدمات همراه

  AC1  ها از طريق خدمات همراهام فعاليتتمايل به انج
هاي ارايه خدمات دولتي ميزان بهره برداري از فرصت

  AC2 به صورت همراه

  AC3  ميزان تناسب ارايه خدمات دولتي به صورت همراه
  

  ها با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي تحليل داده. 6-1
عنوان عوامل اثرگذار بر پذيرش خدمات  كه، در اين پژوهش هشت عامل به با توجه به اين

همراه توسط كاربران شناسايي شده است، بايد براي هر كدام از اين عوامل، تحليل عاملي 
هاي استخراج شده از بندي اين متغيرها بر اساس دادهبراي عامل. اي انجام شودجداگانه

 3به ترتيب نگاره  هاي آن پرسشنامه، چندين بار تحليل عاملي انجام شد كه خروجي 120
هاي در نظر در سطر اول اين نگاره به تعداد متغيرها اشاره شده كه در واقع شاخص. است

عنوان  به. گرفته شده براي عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات همراه از سوي كاربران هستند
كه هدف  با توجه به اين. عدد است 9مثال، تعداد متغيرهاي ادراك مفيد بودن به ميزان 

هاي مورد نظر با تعداد كمتري از متغيرهاي اوليه است، بنابراين حليل عاملي، تبيين پديدهت
بنابراين تحليل عاملي . بايد به حفظ عواملي پرداخت كه اعتبار صوري يا نظري داشته باشد

  .تكرار شده تا چنين هدفي تحقق يابد

  ي اكتشافي بر عوامل اثرگذار بر پذيرش خدمات همراهنتايج ناشي از تحليل عامل. 3 نگاره
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  3  4  2  3 2 3 2 5 9 تعداد متغير
تعداد تكرارهاي انجام تحليل

  2  1  1  2  1  2  1  3  2 عاملي

  KMO 0.550 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500  0.672  0.500آزمون 
  0.002  0.000  0.015 0.003 0.002 0.007 0.009 0.045 0.003 آزمون بارتلت

  0.638=<0.635  0.610 0.633 0.641 0.623 0.61 0.592=<0.503 عدد اشتراك عوامل
  1  2  1  1 1 1 1 1 4 تعداد عامل تعيين شده

 63.807 78.291  61.03 63.29 64.097 62.286 61.8 59.154 64.376 واريانس تبيين شده كل
  1  0  0  1 0 1 0 3 1 تعداد متغيرهاي حذف شده
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دهدكه براي نمونه، سطر دوم تعداد تكرارهاي انجام تحليل عاملي اكتشافي را نشان مي
مقدار  3سطر سوم نگاره . تكرار است 2تعداد تكرار تحليل عاملي براي عامل مفيد بودن 

شاخصي از ] KMO ]25شاخص . دهدبراي هريك از عوامل را نشان مي KMOآزمون 
گيري است كه كوچك بودن همبستگي جزيي بين متغيرها را بررسي و از اين كفايت نمونه

هاي متغيرهاي پژوهش، تحت تأثير واريانس  سازد كه آيا واريانس طريق مشخص مي
دست  به) 1(اين شاخص از رابطه . نهاني و اساسي هستند يا خيرمشترك برخي عوامل پ

نيز ضريب  ija بوده و i ,jضريب همبستگي بين متغيرهاي  ijr آيد كه در اين رابطه مي
بيانگر آن است كه همبستگي بين  KMOمقدار اندك . ها است همبستگي جزيي بين آن

  . تواند توسط متغيرهاي ديگر تبيين شود متغيرها نمي زوج

)1(                             

2

2 2
ij

ij ij

r
KMO

r a
=

+
∑∑

∑∑ ∑∑ 
اين شاخص در دامنه صفر تا يك قرار دارد كه اگر مقدار شاخص نزديك به يك باشد، 

بنابر گفته چو، اگر مقدار شاخص ]. 6[هاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند  داده
KMO چه گفته  طبق آن]. 10[باالتر باشد، متغيرها براي تحليل عاملي مناسب است  5/0ز ا

باشد كه در اين پژوهش، مقدار آزمون براي همه  5/0بايد بيشتر از  KMOشد، عدد آزمون 
ها از شرايط توان نتيجه گرفت كه دادهبنابراين، مي. دست آمد به 5/0عوامل باالتر از 

در سطر چهارم، عدد معناداري آزمون بارتلت نشان . ي برخوردارندمناسب براي تحليل عامل
 ها براي تحليل عاملي بايدماتريس دادهدر واقع . كمتر باشد05/0داده شده كه اصوالً بايد از 

داري اطالعات موجود در يك ماتريس از طريق امعن. داري باشداحاوي اطالعات معن
و ) مربع كاي(دار بودن آماره كي دو  عنيم. گيرد ورت ميصآزمون مربع كاي بارتلت 

 در اين آزمون بايد آماره. ]3[ آزمون بارتلت حداقل شرط الزم براي تحليل عاملي است
مقدار مطلق دترمينان  |R|، تعداد متغيرها p، هاآزمودني تعدادn  آن كه درشودمحاسبه  )2(

بوده و درجه آزادي آن برابر با  ماتريس همبستگي
( )1

2
p p −

  .است 

)2(                            
2 2 5 log

6
pn Rχ +⎡ ⎤= − −⎢ ⎥⎣ ⎦  
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رد . كه متغيرها فقط با خودشان همبستگي دارند در آزمون بارتلت فرض صفر اين است
حداقل شرايط الزم براي تحليل عاملي  وجود ماتريس و بودن دارامعن بيانگرفرض صفر 

تر از  ش، سطح معناداري براي همه عوامل كوچككه در اين پژوه با توجه به اين .]3[   است
شود كه ماتريس همبستگي داراي اطالعات معنادار بوده و حداقل بوده، نتيجه مي 05/0

، اشتراكات 3از طرفي، سطر پنجم نتايج نگاره . شرايط الزم براي تحليل عاملي وجود دارد
ور بررسي مناسب يا نامناسب منظ اشتراكات به. دهد در تكرار آخر تحليل عاملي را نشان مي

گفتني است اگر عدد اشتراكات . بودن سؤاالت هر حوزه در فرايند تحليل عاملي است
در اين قسمت، بعد از حذف . ها مورد پذيرش هستندباشد، شاخص 5/0حداقل برابر 

بنابراين . شد 05/0تر از  ها در تمام عوامل بزرگسؤاالت نامناسب، عدد اشتراك عامل
همچنين، سطر ششم . ياد شده از روايي مناسب براي تحليل عاملي برخوردارند سؤاالت

سطر هفتم مشخص كننده نگاره كل . دهدتعداد عامل تعيين شده در هر حوزه را نشان مي
واريانس تبيين شده است كه هر عامل، چند درصد از واريانس حوزه مورد نظر را پوشش 

كه در  با توجه به اين). 6/0تر از  بزرگ(نيز است دهنده روايي سؤاالت  دهد كه نشانمي
در سطر نهايي . شونداست، از اين رو پذيرفته مي 6/0تر از  همه اين عوامل نتايج بزرگ

، تعداد متغيرهاي حذف شده از هر يك از عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات همراه 3نگاره 
ل مفيد بودن يك متغير حذف يا عنوان مثال، از بين متغيرهاي عام به. نشان داده شده است

  . اند متغير حذف شده 3در عامل سهولت كاربرد 
  
  منظور اثبات عوامل شناسايي شده استفاده از تحليل مسير به. 6-2

روش تحليل مسير، تعميمي از رگرسيون معمولي بوده كه قادر به بيان آثار مستقيم، آثار غير 
راي متغيرهاي وابسته است يا به بيان منطقي، مستقيم و اثركل هر يك از متغيرهاي مستقل ب

هدف تحليل مسير، ]. 1[ها را تفسير كند  تواند روابط و همبستگي مشاهده شده ميان آنمي
  ]. 2[اي از متغيرها است  دست آوردن برآوردهاي كمي براي روابط علّي درميان مجموعه به

دمات همراه شناسايي شدند، عنوان عوامل مؤثر بر پذيرش خ در اين تحليل هشت عامل به
كه اين هشت عامل متغير مستقل و عامل پذيرش خدمات همراه متغير وابسته در نظر گرفته 

ها و با توجه به داده. دهدهاي تحليل مسير را نشان مي انواع متغيرها و فرضيه 4نگاره. شد
در مدل اعداد معناداري . است 7 نمودارتحليل مسير انجام شده در مدل، نتايج مطابق با 
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دست آمده براي روابط بين عوامل  كه ميزان عدد به ، با توجه به اين)7 نمودار(تحليل مسير
قل با عنوان متغيرهاي مست اعتماد، هزينه، سازگاري، كنترل رفتاري و ادارك مفيد بودن به

توان نتيجه است، مي 96/1تر از  عنوان متغير وابسته، بزرگ عامل پذيرش خدمات همراه به
هاي در نظر  معنادار هستند؛ يعني فرضيه% 95ها در سطح اطمينان  گرفت كه اين رابطه

گرفته شده مبني بر اثرگذاري عوامل ذكر شده بر پذيرش خدمات همراه در سطح اطمينان 
دست آمده براي رابطه ميان دو عامل  از طرفي، عدد به. شونداقع ميمورد قبول و% 95

كه اين ميزان در سطح  با توجه به اين. است 79/1سهولت كاربرد و پذيرش خدمات همراه، 
توان ادعا كرد كه اين رابطه در سطح  ، مي)64/1 >79/1>96/1(گيرد قرار مي% 90اطمينان 

اما رابطه بين عوامل . شود اي گفته مي ي ضعيف يا حاشيهدار دار بوده و به آن معنا معنا% 90
بخش بودن با عامل پذيرش خدمات همراه معنادار نبوده و مورد  هنجارهاي ذهني و لذت

دست آمده براي اين روابط در سطوح اطمينان قابل قبول  شوند، زيرا ميزان به قبول واقع نمي
  .قرار نگرفتند

  ها براي تحليل مسير عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات همراه تعيين نوع متغير و فرضيه. 4 نگاره
  فرضيات تحليل مسير نوع متغير عوامل

   متغير وابسته پذيرش خدمات همراه
  AC  UF متغير مستقل ادراك مفيد بودن
  AC  USمتغير مستقل سهولت كاربرد
  AC  SNمتغير مستقل هنجارهاي ذهني

  AC   EJمتغير مستقل لذت بخش بودناحساس
 AC  BFمتغير مستقل كنترل رفتاري ادارك شده

  AC CMمتغير مستقل سازگاري
  AC COمتغير مستقل هزينه
  AC  CFمتغير مستقل اعتماد

  
برگرفته  آن نتايجمرحله ديگري از تحليل مسير بوده كه  مدل تخمين استاندارد تحليل مسير،

ميزان تأثير هريك از متغيرهاي مستقل تعيين به منظور  وحليل عاملي اكتشافي از خروجي ت
در اين مرحله پس از مشخص شدن وجود . است ليزرل بر متغير وابسته، با كمك نرم افزار

دار بين متغيرهاي وابسته و مستقل، ميزان تأثير هريك از متغيرهاي مستقل بر متغير  ارابطه معن
نحوي كه متغيرهاي مستقل به ترتيب بيشترين اثرگذاري بر متغير  شود به وابسته نشان داده مي
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و اين ترتيب با عددي كه از محاسبات  مرتب شدهپذيرش خدمات همراه از طرف كاربران 
هايي است كه پس  اساس خروجيربحاصل  نتايج .شود آيد، مشخص مي دست مي هليزرل ب

دست  هبدر اين مرحله با كمك ليزرل  ،SPSSمحاسبات در مراحل قبلي توسط از انجام 
ها  درواقع، در مدل تخمين استاندارد تحليل مسير، ميزان ضريب مسير بين سنجه. آمده است
واحد تغيير متغير مستقل  1اين به معناي ميزان تغيير متغير وابسته به ازاي . شود تعيين مي

يرش خدمات همراه به بر پذميزان تأثير هريك از متغيرهاي مستقل بدين ترتيب . است
، )28/0(سازگاري  -3، )31/0(اعتماد  -2، )35/0(مفيد بودن  -1: ترتيب اهميت عبارتند از

بخش بودن  لذت -7، )17/0(هزينه و كنترل رفتاري -6و 5، )20/0(سهولت كاربرد  -4
)11/0(  

 
  مدل اعداد معناداري تحليل مسير. 7 نمودار

  
  گيرينتيجه. 7

ها در ارايه خدمات نوين به  كارگيري آن هاي همراه، افق جديدي را براي بهظهور فناوري
هاي زيادي در جهان از اين فرصت، اي كه كشورها و دولت گونه كاربران فراهم كرده به

دنبال راهكارهايي براي ترغيب كاربران به  براي ارايه بهتر خدمات سود برده و همچنان به
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در اين مقاله سعي شده است كه عوامل مؤثر بر روي . خدمات همراه هستند استفاده از
هاي در اين راستا، ابتدا انواع تئوري. پذيرش خدمات همراه از سوي كاربران شناسايي شود

پذيرش فناوري مورد بررسي قرار گرفته و سپس با در نظرگرفتن مفاهيم مرتبط با دولت 
بندي عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات تخراج و دستههمراه و ارايه خدمات در آن به اس

دست  پرسشنامه به 120درنهايت با استفاده از. هاي پذيرش فناوري پرداختيمهمراه از تئوري
ويژه دولت همراه و  آمده از خبرگاني كه با مباحث مرتبط با موضوع فناوري اطالعات و به

مركز تحقيقات  پژوهشگرانو  اعضاي هيئت علميخدمات آن آشنايي داشته و مشتمل بر 
ها گردآوري شده و از طريق روش تحليل عاملي اكتشافي و  بودند، داده مخابرات ايران

  .تحليل مسير مورد تحليل و تأييد قرار گرفتند
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