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  چکیده
 ریتأث يدارا وو روش برقراري ارتباط و تعامل را تغییر داده  راه راههمهاي تلفندستگاهامروزه 

و را فراهم کردههاي موجود فعالیتاثربخش  امکان انجام ، همچنینباشدقوي بر مدیریت نوین می
در حال حاضر کشورهاي در حال توسعه بازاري است . را ایجاد کرده است يهاي کامالً جدیدفعالیت

. باشدکه پتانسیل عظیمی براي مخابرات و بسیاري از ارائه دهندگان خدمات تجارت موبایلی دارا می
توسط مشتریان با  تجارت سیارکسب و کارها باید روي نتیجه بخش بودن پذیرش در همین راستا 

هاي محرك ریتأث لیتحلهدف از انجام پژوهش حاضر . نان تمرکز کنندآتوجه به گرایشات و نیازهاي 
مدل مفهومی پژوهش بر مبناي . باشد می TAMپذیرش تجارت سیار با توجه به مدل فردي بر

نفر از  350هاي مورد نظر از  راحی گردید و با استفاده از پرسشنامه دادهمطالعات نظري موضوع ط
سازي معادالت  ها و تایید مدل از روش مدل جهت تحلیل داده. آوري گردید همراه جمع کاربران تلفن

نتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهاي  بر اساس. ي استفاده شددییتأساختاري و تحلیل عاملی 
هاي نفوذپذیري اجتماعی، سطح نوآوري فردي، سطح  د و مشخص گردید شاخصمدل بررسی ش

مثبت و معناداري بر نگرش و تمایل کاربران به  ریتأث يداراسازگاري فردي و سطح دانش فردي 
    .شود باشد و باعث پذیرش تجارت سیار توسط کاربران می استفاده از تجارت سیار می

  .)TAM(جارت سیار، عوامل فردي، مدل پذیرش فناوري تجارت الکترونیک، ت: واژگان کلیدي
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  مقدمه
صورت گرفت 1989هاي کامپیوتري و ارتباطی در سال  اولین مبادالت تجاري از طریق شبکه

اي افزایش یافت تا جایی که  و پنج سال بعد تعداد کامپیوترهاي متصل به اینترنت به طور فزاینده
اي دست  به سودهاي قابل مالحظه ،یجیتالی تجارتها و مشتریان توانستند در محیط د شرکت

، تجارت و بازاریابی الکترونیکی از فضاي همراه تلفنهاي  اکنون با گسترش روزافزون دستگاه. یابند
.نمود پیدا کرده است همراه تلفنهاي  اینترنت و کامپیوترهاي شخصی فراتر رفته و بر روي گوشی

 یو مکانهمراه هستند و در هر زمان هان مشترك تلفندر حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت ج
با شناخت صحیح بازار ها لذا شرکت.)2007، 1اوکازاکی(هاي موبایل دسترسی دارند به دستگاه

محصوالت و  و فروش العاده استفاده کرده و به معرفی توانند از این فرصت فوق هدف خود می
  .خدمات خود بپردازند

 شدهگرفتهنظرتجارت الکترونیک دراي از زیر مجموعهعنوان  بهر تجارت موبایلی یا سیا
هاي مخابراتی شبکهاز طریقشدهانجامتجاريهايفعالیتبه و )2013، 2شیه و چن(است 

داراي، تجارت الکترونیکمرحله جدیدي از به عنوانتجارت سیار . کند اشاره می سیمبی
قابلیت ، 4یابىموضع، همیشه در دسترس بودن،3فوریت از جملهي مزایاي منحصر به فرد

همراه،  هاي اخیر در فناوري تلفن به پیشرفت با توجه. باشد می5و شناساییسازي شخصی
هاي  هاي ذاتی دستگاه همراه با گسترش سریع و ویژگی، 6چیزاینترنتی شدن همه

با بازاریل به یکتبدوآمدهپدیدیک کسب و کار جدیدبه عنوان سیارتجارت همراه،  تلفن
  . )2012، 8؛ بنو، واسیالکیس و ورچوپوالس2012، 7زنگ، زو و لیو(شده استباالظرفیت

همراه نه تنها راه و روش برقراري ارتباط و تعامل را تغییر داده است  هاي تلفندستگاه
را جود هاي موفعالیتاثربخش  امکان انجام و باشدقوي بر مدیریت نوین می ریتأث يبلکه دارا

و همکاران،  9شانکار(را ایجاد کرده است يهاي کامًال جدیدفعالیت همچنین و فراهم کرده
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آوردهفراهمفردفرد بهبازاریابیهايفعالیتبرايجالبیجدیدکانالهمراه، تلفن.)2010
مبنی بر برقراري ارتباط با خواسته بازاریابانبخشیدن به  تحققزیادي در  سهماست و 

هاي  بنابراین فناوري. )2011، 1یونال، ارکیس و کسر(و مکانی داردي در هر زمانمشتر
موبایلی داراي ظرفیت باالیی براي ایجاد بازارهاي جدید، تغییر چشم انداز رقابتی کسب و 

تأثیر را تحت کسب و کارهاي مدرنباشد و  کار و تغییر در ساختارهاي اجتماعی و بازار می
  .)2010شانکار و همکاران، (اند خود قرار داده

با تجارت سیار کارشناسانو دهندگانتوسعهگروه دوکه هرهاي عمدهاز چالشیکی
به  سیارتجارت  کاربردهايازمصرف کنندگانادراكنیاز به دانستن باشند ین رو به رو مآ

مارتین، ؛2011و همکاران،  2چن(باشدمی سیارخدمات تجارتو ارائهبهترطراحیمنظور
با وجود شواهد گسترده با توجه به رشد قابل توجهی ).2012، 3لوپزکاتالن و رامون جرنیمو 

هاي در حال ظهور به عنوان یک ابزار ارتباطی بازاریابی، تحقیقات سیم و نقشاز بازار بی
تجربی کمی در مورد عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی و تجارت موبایلی در میان مصرف 

.در بازار ایران وجود داردخاص طور بهو ، )2012، 4دو(گان در سراسر بازارهاي جهانیکنند
پتانسیل تجارت موبایلی نیز در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته 

چرا که کشورهاي در حال توسعه در حال حاضر بازاري است که پتانسیل عظیمی براي . است
چونگ، چان و (باشداز ارائه دهندگان خدمات تجارت موبایلی دارا میمخابرات و بسیاري 

هاي خود اعالم کرده که حدود نیمی از اتحادیه جهانی مخابرات در بررسی). 2012، 5اوي
 96دسترسی دارند و حدود  همراهسوم تلفنهاي پرسرعت نسل جمعیت جهان به شبکه

با گسترش سریع در واقع  .کنندمیاستفاده همراه درصد جمعیت جهان نیز از تلفن
موبایل و استقبال عمومی از ارتباطات سیار و افزایش هزار مشتري در هر دقیقه  هايکاربرد

همراه همچنان منبع اصلی درآمد براي صنایع ارتباطی در  در جهان موجب شده که تلفن
و ضریب نفوذ  همراه میلیون مشترك تلفن5/61سراسر جهان باشد و در ایران نیز با حدود 

آل در راستاي ارائه خدمات به شهروندان استفاده از این بستر مناسب و ایده ي،درصد 77
  ).1392سیتنا، (باشدیک ضرورت عینی و اجتناب ناپذیر می
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شناخت نمود،همراه تلفنازتوان میکهيا و گستردهفراوانکاربردهايبهتوجهبابنابراین
در عرصه بازاریابی رسانه جدیداینازاستفادهنسبت به مخاطبانو  مشتریاننگرش و واکنش

این ازبهینهاستفادهبرايکافیتجربهازها چرا که شرکت ؛رسد مینظربهضروري و تجارت
 فردي عواملها و جا که در راستاي بررسی محركاز آن. نیستندبرخوردارمؤثرجدید و رسانه

تحقیقات اندکی صورت پذیرفته است و در اندك تحقیقات  ربر پذیرش تجارت سیا یرگذارتأث
لذا نشده، پذیرش تجارت سیار هاي فردي موثر بر  اي به عوامل و محرك صورت گرفته اشاره

بر پذیرش  یرگذارتأث فردي عواملها و محركاین پژوهش به منظور شناسایی و ارزیابی 
 انجام شده است همراه تلفن کاربراناز سوي  با درنظرگیري مدل پذیرش فناوري تجارت سیار

ها  ها و سازمان کاربران و مخاطبان به شرکت 1تواند با در نظرگیري و توجه به پرونده که می
در ارائه تجارت و خدمات موبایلی اثربخش براي دستیابی به موفقیت کمک شایان توجهی 

، سطح دانش در این راستا، پژوهش حاضر عوامل فردي شامل سطح نوآوري فردي. کند
فردي در مورد ارتباطات موبایلی، سطح سازگاري فردي و نفوذپذیري اجتماعی به عنوان 

در قالب مدل پذیرش فناوري مورد تجزیه و تحلیل قرار  پذیرش تجارت سیارعوامل موثر بر 
.داده است

  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  )موبایلی(سیار  تجارت
در دهه باراولینبرايایجاد کرده است  کاروکسبکه انقالبی درتجارت الکترونیک

براي بکارگیريهایی فرصت، و اینترنتهاي شخصی رایانه رشد .پیدا کردشیوع 1990
چونگ، چان و اوي، (ایجاد کرد  2000اوایل دهه و 1990در اواخر دههتجارت الکترونیک

ساختارورقابتدرتغییرات عمیقیکسب و کار،تجارت الکترونیک درمعرفی . )2012
کنندهتسهیلعمدهفناوريعنوانبهاینترنت،. )1389قانع، (آورده استوجودصنعت به

اینترنتکارگیريبه. تاسکردهتحولوتغییردچارراتجارتايپایهاصولالکترونیک،تجارت
باشدمیهاسازماناصلیهايدغدغهازیکیما،دورانفناوريترینمهموجدیدترینیعنی

لوکسیک ابزارعنوانبههافناوريیاوهمراه تلفنهايدستگاهاین،ازپیش.)1382کاتلر، (
همراه تلفنهايفناوريبازاروکردهتغییروضعیتشد، اما اکنونگرفته میدر نظرافرادبراي
ياجراحالصنایع مختلف دردرهااخیرًا اکثر شرکت .استداشتهتوجهیقابلرشد

                                                                                                                                                     
1. profile
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خود استفاده رقابتبهبودمنظورسیار بهباشند و از تجارت الکترونیکی میهايپروژه
  .)2013شیه و چن، (کنند می

به عنوان یک پلت فرم و در حال حاضر ، تجارت سیارسیم بیهاي ارتباطی فناوريبا رشد
تأثیر تجارت الکترونیککسب و کارو جوامعصنایعبراست کهي کسب و کار جدیدمدل

که به موجب آنباشد، یافته تجارت الکترونیک میگسترشتجارت موبایلی  .گذاشته است
همراه هاي تلفن دستگاهازاستفادهباموبایلیمحیطدرکاروکسبهاي معامالت و تراکنش

ارزش اطالعات و دسترسی هر زمانه و هر مکانه . )2012چونگ، چان و اوي، (شود  می انجام
نه تنها توسط کشورهاي پیشرفته صنعتی درك و به کار گرفته شده است بلکه  تجارت سیار

کشورهاي در حال توسعه نیز به اهمیت این موضوع براي حرکت به سوي توسعه پایدار پی 
سازد، تجارت سیار نیز به کمک همانگونه که تجارت الکترونیک، تجارت را آسان می. اندبرده

با از بین بردن موانع مکانی بیشتر، تجارت الکترونیک را  سیم بودن خود وهاي بیویژگی
زیادي یرتأث یارستجارت لذا. )91بوداغیان، خانی، علیدوستی و شاهموسی(نماید تسهیل می

براينیروي محرك اصلیه عنوان بسیارتجارتتبدیلباعث وداشته تجارت الکترونیکبر
  .)2011، 1ي و نسیرمقداد(است شدهتجارت الکترونیکموج بعدي
سیار تجارت ازنسبتا مشابهی که تعاریفدهدمینشانپژوهش  از ادبیاتگذرابررسی

طریقازمعامالتانجام تعامالت و "سیار را به عنوان تجارت )2005(2یانگ .شده استارائه
ر یک داز راه دورسیمبی یارتباطبر روي یک شبکههمراه تجهیزات تلفنانواع مختلفی از

سیار را به عنوان تجارت ) 2012(زنگ و زو و لیو .تعریف کرده است "سیمبیمحیط
. اندتعریف کرده "سیمبیهاي مخابراتیشبکهاز طریقشدهانجامکسب و کارهايفعالیت"

.انددر نظر گرفتهموبایلی کسب و کار  عنوانتجارت موبایلی را به برخی از محققان 
کسب و  که بدین صورت وجود داردکسب و کار موبایلی موبایلی و رتتجاهایی بین تفاوت

محدود همراه هاي تلفندستگاهپولی تعامالت از طریقهايارزشخود را بهکار موبایلی 
مناسب معامالتپولیبه ارزشتجارت سیارکردن محدوداستدالل شده که. کندنمی

ط ارائه شده توسخدمات پس از فروشوبازاریابیاقداماتتجاريآن ماهیت، زیرا نیست
هایی فعالیتاستممکن، تجارت موبایلی اینبرعالوه . گیردنادیده میراتجارت موبایلی 

. یردنیست در برنگمبادالت پولیرا که شاملبه کاربرانموسیقییارایگان بازيارسالمانند
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خود معامالترا از اینکه کاربران ممکن است  نیزسیمبیهاي ارتباطی واژه شبکه ازاستفاده
 در این پژوهش،. انجام دهند سردرگم کند سیمبیهاي مخابراتیشبکهطریقازرا منحصرًا

در این رایجیک اصطالحنآزیرا ،واژه تجارت سیار به جاي کسب و کار سیار استفاده شده
پولی هايارزشباید بهنتجارت سیارتعریفتوافق دارند کهمحققانبا این حال،. استزمینه

به همین دلیل.)2012چونگ، چان و اوي، (سیم محدود شودبیهاي مخابراتیشبکهو
نوع  هر"را به عنوان پذیرفته شده است که تجارت سیار) 2007(1تیواري و بوستعریف
ه ازبا استفادکه،باشدمی کاال و خدماتازاستفادهیا حقمالکیتانتقالشاملاي،معامله

کامل  یا/ همراه شروع و  هاي تلفندستگاهکمکباهاي کامپیوتري شبکهبهموبایلدسترسی
زمینهدر .)2012، 2چانگ و هولدورس؛ 2007، تیواري و بوس(تعریف کرده است  "شودمی

هايدستگاهازکهکسانی(3موبایلیخریدارانبهتوان میرامشتریاناکثرسیار،تجارت
ازکهکسانی(همراه تلفنکاربرانو) کنند استفاده میخریدبرايخودهمراه تلفن

کرد بنديطبقه )کنند ارتباطی استفاده میاهدافتنها برايخودهمراه تلفنهايدستگاه
  ).2012، 4هانگ، یانگ و سیه(

مختلف تعاملهاي  سبک بهتوجهبا. استتجارت الکترونیکیگسترشبیش ازتجارت سیار
جدید کاملمدل کسب و کاریکتجارت سیار، زنجیره ارزشواستفادهالگوهايموبایلی،تجارت

تجارت سیار باپتانسیل بالقوه. کندمیدسترسی فراهم یتقابلتحرك وهاي از قبیلویژگیبا
از تجارت به مراتب بیشهستندهمراه هاي تلفن گوشیافرادي که دارايافزایش تعدادبهتوجه

کاروکسبتوسعهبراياز این رو تجارت سیار  .)2012چونگ، چان و اوي، (باشد می کالکترونی
از قبیلذاتی موبایلهاي ویژگیبهتوجهبا .باشد مثبت و مناسب میقرن بیست و یکمدر

از یک طرف، و استقبال زیاد مشتریان  پذیريانعطافسازي و شخصی، همیشه در دسترس بودن
شده که زدهتخمین. باشد پتانسیل زیادي براي تجارت می دارايموبایلی  از طرف دیگر، تجارت

خدمات کاال وخرید  صرفدالرمیلیارد 199تقریبًااز سراسر جهانخریدارانکه 2015سال در
چنین محیطی وبهتوجهبا. )2012چانگ و هولدورس، (همراه خود کنند  تلفنطریقاز

از عوامل فردي موثر بر پذیرش تجارت سیار  تحقیقاتیمدلکتوسعه ی، تجارت سیارهايویژگی
  .مهم است)TAM(سنتی مدل پذیرش فناوريبا توجه به 
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  عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت سیار
مدل سنتی پذیرش فناوري  مانندهاییپذیرش تجارت سیار از مدلدرمطالعاتاکثر 

)TAM(تئوري انتشار نوآوري و)DOI(از یکیمدل سنتی پذیرش فناوري . داناستفاده کرده
، تجارت الکترونیکماننددر مطالعات مختلفبوده وفناوريپذیرشهاي مدلترین یجرا

بکار گرفته شده استهمراه  و نسل سوم تلفن تجارت سیار یا موبایلی بانکداري آنالین،
فناوري  مدل سنتی پذیرشفرض.)2012چونگ، چان و اوي، ؛ 2010، 1و تان چونگ، اوي(

استفاده از نگرش نسبت بهتواندمیشده كسهولت استفاده درست که سودمندي وین ابر ا
عنوانبهرا  شدهدركسودمندي) 2012(چونگ، چان و اوي. پیش بینی کندرا  فناوري
 بهبودخاصیک فناوريبا استفاده ازاو عملکرد شغلیمعتقد است کهفرداي کهدرجه

معتقد است فرداي کهدرك شده عبارتست از درجهاستفادهسهولت. نداهکردیابد تعریفمی
مدل سنتی دراستفادهموردوابستهمتغیر. دارد تالش کمیبهنیازاستفاده از فناوريکه

.)2012چونگ، چان و اوي، (باشدمی و پذیرش آن وريافنازواقعیاستفادهپذیرش فناوري 
مدل سنتی فردي موثر بر پذیرش تجارت سیار با توجه به هاي عوامل و محركمطالعهاین 

متغیرهاي مورد مطالعه به عنوان . توسعه و گسترش داده است) TAM(پذیرش فناوري 
، سازگاري، هاي فردي موثر بر پذیرش تجارت سیار شامل نوآور بودن فردعوامل و محرك
دمندي و سهولت استفاده سویرگذاري بر تأثاز طریق نفوذپذیري اجتماعی، سطح دانش فرد

در ادامه عوامل و  .دهندیر قرار میتحت تأثدرك شده، فرایند پذیرش تجارت سیار را 
هاي فردي مطرح شده، همچنین متغیرهاي سهولت استفاده و سودمندي درك شده محرك

  . و پیشینه پژوهش تشریح شده است TAMاز مدل 
  

  فرديينوآورسطح 
پیشدرکهشناخته شده  شخصیتییک ساختارواناغلب به عن فرديينوآورسطح 

استفاده فناورانههاي نوآورياي ازطیف گستردهپذیرشبرايکنندهمصرفتمایالتبینی
تمایل درجه فناوري اطالعات عبارت است از در فرديينوآورسطح .)2005یانگ، (شودمی
سطح ، پذیرش فناوريزمینهتفسیر آزاد دردر.اطالعات جدیدهر فناوريزمایشآبهفرد

مفهوم یافناوريیک  آزمایش در تالش برايو تمایل عالقه اي ازدرجهبه فرديينوآور
به عنوان یکخوددست اولبراي دانشنوآور  افراد. محصول نوآورانه اشاره داردو یا، جدید
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، شوند تلقی می از لحاظ فنی شایستهوگیرند یمورد احترام قرار مخودهمساالنتوسطنوآور
افتند که نشان د و کمتر به زحمت مینشو کمتر سردرگم میفناوريپیچیدگی نسبت به

و  1زرمپو(باشد می از فناورياستفاده سهولتمستقیم و مثبت بریرتأث يدهد که دارامی
، گی بودنبه دنبال نو و تازهازعبارتست ور آنو مشتریانکلیدي يها مؤلفه). 2012همکاران، 

براي یک .)2005یانگ، (اکتشافیهايگرایشوجستجودر تنوع، بهینهتحریکسطح
ينوآورمیان مفاهیمبرخی از نویسندگانفرديينوآورسطح سازه  ازدقیقسازي مفهوم
ينوآور). 2005و همکاران، 4بوئر(اند  تمایز قائل شده 3واقعیفرديينوآورو 2ذاتیفردي
. دهد هر فرد را تشکیل میشخصیتبخشی ازاست که ر بودنینوآومنزلهبهذاتیفردي
با . خاص داردیک فردتوسطخاصیک نوآوريواقعیپذیرشبهاشاره واقعیفرديينوآور

بازاریابیپذیرشهاي محركداراي ارتباط بیشتري باذاتیفرديينوآورمفهوماین وجود،
  ). 2005بوئر و همکاران، (باشد  موبایلی می

 خرید اینترنتیفردي، انجام ينوآورسطح که  ندنشان داد)2000(و همکاران  5رینسیت
مصرف کننده بر  فرديينوآور) 2005(طبق مطالعات یانگ .کندبینی میرا پیشمشتري 

.گذاردمی یرتأث از فناوري نگرش به استفاده همچنین سهولت استفاده درك شده و و سودمندي
سودمنديواستفادهبا سهولتکاربرفرديينوآورسطح رابطهبررسیبه)2009(6ینوکو

خدمات ارزش افزوده  ازاستفاده سهولت فردي،ينوآورسطح کهو دریافتندشده پرداختنددرك
برآنیرتأثدر حالی که، دهدمیقرار یرصورت مثبت تحت تأثه را بهمراه  تلفنسومنسل

ه نتایج مطالع.ناچیز است همراه تلفنسومنسلخدمات ارزش افزوده شدهادراكسودمندي
تمایل او به پذیرش  برشخص فرديينوآورسطح نشان داد که  )2007(7، جعفر و موزارسلیمان

مستقیم  ریراجع به تأث )2005(یانگ هنتایج مطالع .گذاردمی ریبانکداري همراه در مالزي تأث
در مطالعات دیگري همچنین .ر مثبت بودتجارت سیار در سنگاپوپذیرش بر  ي فردينوآورسطح 

و تجارت سیار  )2012؛ زرمپو و همکاران، 2007، 8مورت و درنان(که در زمینه خدمات موبایلی
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بر سودمندي درك شده و ي فردينوآوریر تأثانجام شد  )2012زنگ، زو و لیو، ؛ 2005یانگ، (
  .در نهایت پذیرش تجارت سیار گزارش کردند

  
  ديفر سازگاريسطح 

وگذشتهتجارب، هاي موجودارزشبانوآوريیکاي کهدرجهعنوانسازگاري بهسطح
ها و ارزشباسازگارایده یک . شودتلقی میبالقوه سازگار استپذیرندگاننیازهاي

پذیرفته نوآوري ناسازگارو ایده یک تر از خیلی زودتر و سریع نظام اجتماعیهنجارهاي
یراًاخهاي در سال .)2012چانگ و هولدورس، ؛ 2012وي، چونگ، چان و ا(شودمی

مدرن مردم ازهايفعالیتازاي حوزهدر هر یباًتقروشده استفراگیرارتباطات موبایلی
همراه وري تلفنافنانتشار. شودمیدیدهسرگرمیحتیوروابط اجتماعیکار، تحصیل،جمله

عناصر و ازیکی فردي سازگاريسطح  .شودمیو ارزش در زندگی مردمباعث ایجاد تجارب
در همراه وري تلفنافن. باشدمی راجرز(DOI)نوآوريتئوري انتشار در تعیین کنندهعوامل 

 سازگاريدرجه باالي . ادغام شده استبسیاري از مردمبا زندگیعمیقبصورت  حال حاضر
خدمات نجر به پذیرش دیگرمهمراه وري تلفنافناستفاده ازتجربهوها ارزشمیان فردي
که نشان دادند) 2008(و همکاران  2نینا. )2009، 1لو و سو(شدخواهدمنجرهمراه تلفن

در پذیرش  یو عامل مهم مرتبطموبایلی فروش بلیتخدماتبا فردي سازگاريسطح 
بر پذیرش خدمات فردي سازگاريسطح بیان کردند که ) 2008(و همکاران  3مالت.باشدمی

اي راجع به در مطالعه) 2005(4همچنین ویو و وانگ. گذاردیر میتأثت موبایلی خدمات بلی
فردي سازگاريسطح هاي پذیرش تجارت سیار به این نتیجه دست یافتند که عنصر محرك

  .گذاردبر تمایل و استفاده واقعی از تجارت سیار تأثیر می
  

  يسطح دانش فرد
یک کاال یادر مورد يفرددانشسطحف کنندهرفتار مصربرموثراصلیهاي یکی از جنبه

دانش، کننده رفتار مصرفکننده تعیینروانیدر واقع مرکز ). 2010، 5امن(باشد  میخدمات
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یرتأثمصرف کنندهگیريتصمیمبهمربوطفرایندهاي شناختیبريدانش فرد .استيفرد
استفاده ازها و ویژگیاو در دركتوانایی کننده  تعیینمصرف کنندهيفرددانشزیرا،گذارد می

معین و قطعی داراي مقداري دانشمصرف کنندهاگر.باشد موبایلی میتجارتاز جمله نوآوري
گی داراي پیچیدنوآوري  آن باشد،در مورد محصوالت مشابهمورد نظر و یاهاينوآوريدر مورد
، سیارتجارتشدهادراكگیکاهش پیچیدمربوط بهدانشدر این مورد،.شود تصور میکمتري 

ارتباطات بایک مصرف کنندهآشنایی بیشتر . استهمراه ارتباطات با تلفندانش مربوط به
موبایلیبازاریابیخدماتاستفاده ازت و دشواري در مشکالبه طور کلی باعث کاهشموبایلی

پذیرش تجارت سیار  بريفردیر دانش تأثدر مطالعات قبلی  .)2005بوئر و همکاران، (خواهد شد 
و تبلیغات ) 2005بوئر و همکاران، (هاي آن از جمله بازاریابی موبایلی و زیر شاخه) 2005یانگ، (

یرگذار بودن آن بر تأثمورد بررسی قرار گرفته و )2010، و همکاران 1بنک؛ 2010امن، (موبایلی 
  .استیتاً پذیرش تجارت سیار گزارش شده نهانگرش و تمایل به استفاده و 

  
  2نفوذپذیري اجتماعی سطح

هنجارهاي . باشد ، محیط اجتماعی مصرف کننده میسیار از دیگر عوامل موثر بر تجارت
. یک شی داردبهاو نسبتشخص بر نگرشمحیط اجتماعیکهي دارد به نفوذاشارهاجتماعی

همکاران و ومحیط کار، دوستان، خانواده، 3هنجاريباورهايو  اعتقاداتموثر برهايجنبه
تبلیغاتنسبت بهکنندهمصرفنگرشمطالعات قبلی نشان داده که. باشد هاي مرجع میگروه

. دارد قرارکارکنان و با دوستان، خانوادهمصرف کنندگانروابط اجتماعی یرموبایلی تحت تأث
س موبایلی احساتجارت موبایلی از جمله بازاریابی و تبلیغاتتجارب مثبت و منفیهمچنین

محیطبنابراین. شود منتقل میاجتماعیدر روابطدیگريبهمصرف کنندهیکازشده
موبایلی تأثیر بگذاردتجارت و بازاریابینسبت بهکاربراننگرشبرتواندمیاجتماعی کاربر

کند و متوجه  کاربر درك مییکاي است که نفوذپذیري اجتماعی درجهدر واقع  ).2010امن، (
  ).2010و همکاران،  4چونگ(نوآوري استفاده کند ازبایدمعتقدند که اویگرانشود که د می

تجارتازکاربران استفادهاستممکنمانند تلویزیونهارسانهو حتیخانوادههمساالن،
را  سومنسلهمراه هاي تلفندستگاهبسیاري از کاربران. قرار دهد یرسیار را تحت تأث
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. شودمیبه تصویر کشیدههاتوسط رسانهیک روندآن به عنوانزیرا،اندکردهخریداري
هاي آنالینبازياجتماعی وهايهاي شبکهسایتی مانندهایکاربردشاملسیار نیز  تجارت

چونگ، چان و اوي، (شدباتواند ایجاد شود میوب میدر انجمن و گروهییککه در آن
خدمات بلیت  مانند پذیرش فناوري مطالعات گذشتهدر  نفوذپذیري اجتماعی.)2012

همراه  نسل سوم تلفنو)2005ویو و وانگ، (WAP،)2008مالت و همکاران، (موبایلی 
، 1؛ امین، امین و پاتل2005بوئر و همکاران، (، بازاریابی موبایلی )2010چونگ و همکاران، (

ورد مطالعه قرار م)2012، 3منصور؛ 2010، 2سوراکوري و یانگ(تبلیغات موبایلی و ) 2011
  .استیرگذاري آن بر پذیرش تجارت سیار گزارش شده تأثو  گرفته
  

  TAMدو متغیر اصلی مدل
  سودمندي ادراك شده
یک سیستم ازاستفادهمعتقد است کهفرداي که درجه عنوانه بهسودمندي درك شد

مزیت ). 2012زرمپو و همکاران، (دهد تعریف شده است بهبود می او راعملکرد شغلیخاص
چانگ و (شودمیترسریعن با نرخ آباعث پذیرش  نوآوري،درك شده بیشترنسبی

درخدماتیاودر مورد محصوالتبه اطالعاتدسترسی فوريتوانایی . )2012هولدورس، 
باعث همراه  تلفن دسترسی به اینترنتگزینه. استجذاب   براي مشتریان، یمکان و زمان هر

باور در صورتی کهافرادکهدهدمینشان TAMعالوه بر این،. شودرتر میمؤثخرید آنالین
.پذیرندرا میفناوري  ،شودمثبت میعملکردبهبود و کنند و معتقد باشند که فناوري باعث

فناوريو  نوآورياستفاده ازعدم  یاوتمایل به استفادهدر صورتی  مردمطبق اظهار دیویس 
  ).2009لو  و سو، (ها براي انجام بهتر کارها کمک خواهد کرد به آندارند که باور کنند که

ها وفناوريانواع مختلفی ازبررسی  برايیک ساختاربه عنوانسودمندي درك شده
، 5؛ ویو و چانگ2005یانگ، (تجارت سیار، )2008، 4چن(موبایلی مانند پرداختها،سیستم
، مدیریت ارتباط با مشتري )2010، 6ارنکوریولز، تجیب و تس(خدمات موبایلی، )2010
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شدهفناوري گنجاندهپذیرشمدل  و به طور کلی، )2007، 1چن، چن و کازمان(الکترونیکی
بر تمایل فرد  یربه تأثوري مربوطافنشدهادراكسودمندي، مطالعات فوقیتمامدر.است

و3ويو )2004(2لوهسو ومطالعات).2012زرمپو و همکاران، (استبه پذیرش فناوري
 کاربرتصمیماتدر تعییننقش مهمیشدهدركسودمندينشان داد که، )2009(همکاران

  . کندایفا میپذیرش تجارت سیاردر
  

  سهولت استفاده
تواند راحت و آسان اي که یک فرد باور دارد استفاده از فناوري، میبه درجه استفادهسهولت 

پیچیدگی سهولت استفاده یا ) 2012(و هولدورس چانگ ). 4،2012توبین(شود باشد اطالق می
هاي ایده. اندکردهاست تعریف دشوارنسبتًانوآوريازاستفادهاي که درك وبه عنوان درجه

هایی براي توسعه هایی که نیازمند پذیرندهنسبت به نوآورياست  ترسادهها  درك آن کهي جدید
.)2012چانگ و هولدورس، (شوندتر پذیرفته میباشد سریعهاي جدید میها و برداشتمهارت
هاي سنیگروهو یاتحصیالتسطوح مختلفکاربران بابرايسیارتجارتاستفاده ازسهولت

، و فیزیکی و 5يکاربردهايویژگی.)2012چونگ، چان و اوي، (مختلف، متفاوت است
، قدرت ، صفحه کلیدنآایش کوچکصفحه نممانندهمراههاي تلفندستگاههايمحدودیت

یک تواند به عنوانمینیزاستفادهسهولت یرگذاري برتأثبا...ومحدود، حافظه 6محدود
تمایلدر تعیینبنابراین یک عامل مهم .سیار عمل کندتجارتبه پذیرشدر تصمیممحدودیت

هاي تلفن. استها آن همراه هاي تلفن گوشیقابلیت،سیارتجارتپذیرشمصرف کنندگان به
اشارههوشمندهمراه  هاي تلفن گوشی. دهد امکان ارائه خدمات متنوع به کاربران را می7هوشمند

اندازه است و معموًالشده  هوشمند مجهزهايویژگیبهدارد کههمراه هاي تلفن گوشیبه یک
هاي هاي و قابلیتمزیتازبرداريبهرهاجازهکاربران در تجارت سیاربهبزرگترصفحه نمایش

  .)2012چونگ، چان و اوي، (دهد  تجارت سیار را می
                                                                                                                                                     
1. Chen, Chen & Kazman

2. Hsu and Lu
3. Wei

4. Tobbin
5. Application

6. limited power
7. Smart phones
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و هاوريافنانواع مختلفبراياز مطالعات بسیاريدرساختاربه عنوان یکاستفاده  سهولت
؛ زرمپو و همکاران، 2010ریولز، تجیب و تسارنکو، (موبایلی خدمات اطالعات مانند، هاسیستم
 چونگ(همراه  نسل سوم تلفن ،)2004،لوهسو و(هاي موبایلبازيي، رنرم افزا، چارچوب )2012

چونگ، ؛ 2005؛ ویو و وانگ، 2005یانگ، (تجارت سیارو  آنالینبانکداري،)2010و همکاران، 
استفاده ازسهولت، مطالعات فوقیتمامدر. ورد مطالعه قرار گرفته استم )2012چان و اوي، 

وريااستفاده از فن براي رفتاري و تمایل قصدمستقیم و مثبت برثراداراي، مربوطههايوريافن
  ).2012زرمپو و همکاران،  ؛2004، لوهسو و(در هر زمان بوده استمورد مطالعهخاص
  

  هاي پژوهش مدل مفهومی و فرضیه
هاي  هاي پژوهش، با بررسی چارچوب نظري و پیشینه، عوامل و محركدر راستاي هدف

شامل سطح نوآوري فردي، سطح دانش فردي در مورد  ذیرش تجارت سیارپفردي موثر بر 
ارتباطات موبایلی، سطح سازگاري فردي و نفوذپذیري اجتماعی به عنوان عوامل موثر بر 

در قالب مدل پذیرش فناوري در پژوهش حاضر مد نظر قرار داده شده  پذیرش تجارت سیار
متغیرهاي سهولت استفاده و . ه استآورده شد) 1(که در قالب مدل مفهومی در شکل 
است به عنوان متغیرهاي میانجی در نظر  TAMمدل سودمندي درك شده هم که جزئی از 

  .گرفته شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی مفروض برگرفته شده از پیشینه پژوهش: 1شکل 
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  هاي پژوهش فرضیه
  .اند زیر تنظیم شده هایی به شرح مدل بدست آمده براي این پژوهش، فرضیهاساسبر

مثبت و  ریتأثبر سهولت استفاده از آن سطح سازگاري فردي با تجارت سیار: 1فرضیه 
  .معناداري دارد

 ریتأثبر سودمندي درك شده تجارت سیار سطح سازگاري فردي با تجارت سیار: 2فرضیه 
  .مثبت و معناداري دارد

مثبت و معناداري  ریتأثارت سیار سطح نوآوري فردي بر سهولت استفاده از تج: 3فرضیه 
  .دارد

مثبت و معناداري  ریتأثسطح نوآوري فردي بر سودمندي درك شده تجارت سیار : 4فرضیه 
  .دارد

  .مثبت و معناداري دارد ریتأثنفوذپذیري اجتماعی بر سهولت استفاده از تجارت سیار : 5فرضیه 
مثبت و معناداري  ریتأثت سیار نفوذپذیري اجتماعی بر سودمندي درك شده تجار: 6فرضیه 

  .دارد
  .مثبت و معناداري دارد ریتأثفردي بر سهولت استفاده از تجارت سیار  دانشسطح :7فرضیه 
مثبت و معناداري  ریتأثفردي بر سودمندي درك شده تجارت سیار  دانشسطح :8فرضیه 

  .دارد
 ریتأثبه تجارت سیار نسبت سهولت استفاده از تجارت سیار بر نگرش کاربران: 9فرضیه 

  .مثبت و معناداري دارد
 ریتأثبه استفاده از تجارت سیار سهولت استفاده از تجارت سیار بر تمایل کاربران: 10فرضیه 

  .مثبت و معناداري دارد
 ریتأثنسبت به تجارت سیار سودمندي درك شده تجارت سیار بر نگرش کاربران: 11فرضیه 

  .مثبت و معناداري دارد
به استفاده از تجارت سیار سودمندي درك شده تجارت سیار بر تمایل کاربران: 12فرضیه 

  . مثبت و معناداري دارد ریتأث
 ریتأثبه استفاده از تجارت سیار هابه تجارت سیار بر تمایل آننگرش کاربران: 13فرضیه 

  .مثبت و معناداري دارد
مثبت و  ریتأثبر استفاده از تجارت سیار به استفاده از تجارت سیار تمایل کاربران: 14فرضیه 

  .معناداري دارد
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  پژوهششناسیروش
منظوربه. پیمایشی استوپژوهشی، توصیفیروشبر حسبو حاضر کاربرديمطالعه

استفاده میدانی بوسیله پرسشنامهمطالعهیکواي کتابخانهمطالعاتازاطالعاتآوري جمع
همراه در شهر  کاربران تلفن/شامل کلیه مشتریان جامعه آماري این تحقیق،. شده است
با توجه به همگون بودن جامعه و عدم وجود تفاوت اساسی در آن، براي . باشد بوشهر می

در این تحقیق براي . نمونه گیري از روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شده است
از بین . اطبان توزیع شدمخ/ پرسشنامه بین مشتریان  400آوري اطالعات مورد نیاز  جمع

پرسشنامه کامل و مفید تشخیص داده شد و براي تجزیه  350هاي بازگشتی تعداد  پرسشنامه
هاي  تلفیقی از پرسشنامه اساسبرپرسشنامه تحقیق حاضر . ها استفاده شد و تحلیل داده

و باشد که پس از اصالحات الزم  تحقیقات صورت گرفته در این حوزه از مبانی نظري می
سازگاري هاي سطح شاخصمذکورپرسشنامه .تطبیق آن با شرایط کشورمان بکار گرفته شد

، سطح )سؤال 4(، نفوذپذیري اجتماعی )سؤال 4(سطح نوآوري فردي ،)سؤال 4(فردي 
، نگرش )سؤال 5(، سهولت استفاده )سؤال 5(، سودمندي درك شده )سؤال 4(دانش فردي 

و پذیرش یا ) سؤال 3(تمایل به استفاده از تجارت سیار ، )سؤال 3(نسبت به تجارت سیار 
دوشاملکهکند میگیرياندازهرا)سؤال 3(رفتار واقعی کاربر در استفاده از تجارت سیار 

بخش اول پرسشنامه مربوط به اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخ . باشد بخش می
بخش دوم پرسشنامه مربوط  و تأهلجنسیت، تحصیالت، سن و وضعیت  لیقبدهندگان از 

35این بخش مشتمل بر . باشد تخصصی مربوط به سنجش متغیرهاي تحقیق می سؤاالتبه 
  . اند تایی لیکرت طراحی شده مقیاس هفت بر اساساست که براي سنجش متغیرها  سؤال

به منظور سنجش روایی پرسشنامه، دو نوع روایی منطقی و روایی سازه در نظر گرفته 
بررسی ) تحلیل عاملی( این راستا، روایی محتوا، اعتبار ظاهري و اعتبار عاملی شد و در 

ي و با استفاده از نرم افزار دییتأآزمون اعتبار عاملی پرسشنامه با کمک تحلیل عاملی . شدند
AMOS بود حذف شدند 5/0هایی که داراي بارهاي عاملی کمتر از  انجام شد و سنجه .

شنامه با اتکا به نظر متخصصان و اساتید محترم تأیید و اصالحات همچنین اعتبار محتوا پرس
جهت محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه و اطمینان از هماهنگی درونی . الزم بعمل آمده است

نمره  ها شاخصهمه . ابزار اندازه گیري تحقیق از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده گردیده است
بدست آمد و این به /. 936موع آلفاي کرونباخ پرسشنامه و مج) 6/0باالتر از (قبولی گرفتند 

  .باشدیممنزله پایا بودن پرسشنامه تحقیق 
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  معیارهاي محققان در سنجش متغیرهاي تحقیق: 1جدول
  

تعداد   متغیرها
  آلفاي کرونباخ  محقق  سؤاالت

  795/0  )2005ویو و وانگ، (  4  سطح سازگاري فردي
  784/0  )2012ان، زرمپو و همکار(  4  سطح نوآوري فردي

  871/0  )2005بوئر و همکاران، (  4  سطح دانش فردي
؛ کوتونن 2005بوئر و همکاران، (  4  نفوذپذیري اجتماعی

  657/0  )2007و همکاران، 
  754/0  )2012چونگ، چان و اوي، (  5  سهولت استفاده

  757/0  )2012چونگ، چان و اوي، (  5  سودمندي درك شده
  876/0  )2011کسر، یونال، ارکیس و (  3  نگرش

تمایل به استفاده از تجارت 
  726/0  )2012چونگ، چان و اوي، (  3  سیار

  711/0  )2010یانگ، زو و لیو،  (  3  پذیرش تجارت سیار
  

هاداده لیو تحلروش تجزیه 
در تحقیقاتی که هدف، آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست از تحلیل مدل 

یک تکنیک بسیار ) SEM(یابی معادالت ساختاري مدل. شودیمعادالت ساختاري استفاده م
تر، بسط مدل خطی عمومی کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره و به بیان دقیق

اي همزمان اي از معادالت رگرسیون را به گونهدهد مجموعهاست که به محقق امکان می
ها استفاده شده اي براي تحلیل دادهمرحلهدر این پژوهش از روش دو . مورد آزمون قرار دهد

و در گام دوم از تحلیل مسیر براي ) CFA(ي دییتأاست که در گام اول از تحلیل عاملی 
ها و تایید مدل از  بنابراین جهت تجزیه و تحلیل داده. بردها بهره میتحلیل روابط بین سازه

نتایج  بر اساسستفاده شده است و سازي معادالت ساختاري و از نرم افزار ایموس ا روش مدل
  .تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهاي مدل بررسی شده است

  
هاي تحقیقیافته
هاي جمعیت شناختییافته

آورده شده ) 2(مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بطور خالصه در جدول 
  . است
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  دهندگان هاي جمعیت شناختی پاسخ ویژگی: 2جدول 
  
  

  
  مدل به دست آمده و تجزیه و تحلیل آن

هاي فردي موثر بر پذیرش تجارت سیار که در این عوامل و محرك ریتأثمدل سنجش 
دیده است، یک مدل معادالت ساختاري، شامل مجموعه روابط علی مفروض مقاله معرفی گر

هاي گردآوري شده در شکل  مدل نهایی استخراج شده از داده. باشد بین متغیرهاي آن می
  .نشان داده شده است) 2(

  
  
  
  

  درصد توزیع  فراوانی  ابعاد  یمشخصات توصیف

  ٪2406/68  مرد  جنسیت
  ٪1104/31  زن

  سطح تحصیالت

  ٪70/2  زیر دیپلم
  ٪529/14  دیپلم

  ٪389/10  فوق دیپلم
  ٪1384/39  لیسانس

  ٪1159/32  فوق لیسانس و باالتر

گروه سنی

  ٪293/8  سال 20کمتر از 
  ٪2253/64  سال 25تا  20بین 
  ٪741/21  سال 30تا  25بین 

  ٪223/6  30باالتر از 

  ٪2771/79  مجرد  تأهلوضعیت 
  ٪739/20  متأهل

  ٪3/58  204  همراه اول  اپراتور
  ٪7/41  146  ایرانسل
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  مدل عملیاتی پژوهش: 2شکل 
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  هاي برازش مدل بررسی شاخص
معنادار و همچنین داراي معنا و مفهوم نظري یافتن یک مدل نظري که به لحاظ آماري 
در روش تحلیل . سازي معادله ساختاري است و کاربردي باشد هدف اولیه بکارگیري مدل

این ) 3(در جدول . عاملی تأییدي براي ارزشیابی برازندگی مدل، معیارهاي زیادي وجود دارد
مدل پژوهش جاري که با معیارها به همراه میزان مورد قبول و مقدار بدست آمده براي 

    .است کمک نرم افزار ایموس مشخص شده، ارائه شده
    هاي برازندگی مدل نهایی شاخص: 3جدول

هاي  شاخص
  برازش مدل

سطح 
تحت 

پوشش 
  دوکاي

نیکویی 
  برازش

نیکویی 
برازش 
 تعدیل
  شده

برازش 
هنجار 
  نشده

برازش 
  تطبیقی

برازش 
  افزایشی

برازش 
  نسبی

ریشه 
میانگین 
مربعات 

خطا 
  برآورد

برازش 
مقتصد 
هنجار 
  شده

نسبت 
دو به کاي

درجه 
  آزادي

GFI  AGFI  TLI  CFI  IFI  RFI  RMSEA  PNFICMIN/df    نماد

برازش 
قابل 
  قبول

05/0  9/0  85/0  9/0  9/0  9/0  9/0  1/0  5/0  
مقادیر 

تا  1بین 
3  

نتایج 
برازش 

  مدل
055/0  918/0  880/0  913/0  925/0  926/0  923/0  049/0  729/0  797/1  

  
دهند که نشان دهنده  هاي بیان شده برازندگی مدل طراحی شده را نشان می این شاخص

از . شود به عبارتی مدل نظري تحقیق تایید می. باشد برازندگی و تناسب خوب مدل می
توان از آن براي  هاي برازندگی تایید شد، بنابراین می آنجایی که این مدل توسط شاخص

ستون (بدین منظور چنانچه سطح تحت پوشش آماره آزمون . ت استفاده کردآزمون فرضیا
P ( درصد باشد و یا قدر مطلق عدد معناداري  5کمتر از)t-value(  باشد  96/1بزرگتر از

  .شود بیانگر معناداري رابطه تعریف شده است و فرضیه مورد نظر تایید می
  

  هاي تحقیقبررسی فرضیه
فرضیات تحقیق، از روش تحلیل مسیر استفاده شده که نتایج در بخش به منظور آزمون 

  .نشان داده شده است) 4(آن بطور خالصه در جدول 
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    مسیرهاي متغیرهاي تحقیق: 4جدول 
ضریب مسیر  فرضیه

مسیر
آماره 
  نتیجهمعناداريآزمون

H1
بر سهولت استفاده از فرديسازگاريسطح 

تایید***  133/5  55/0تجارت سیار

H2
بر سودمندي درك فردي سازگاريطح س

تایید***  357/7  55/0  شده تجارت سیار

H3
بر سهولت استفاده از فردينوآوري سطح 

رد243/0  168/1  09/0  تجارت سیار

H4
بر سودمندي درك شده فردينوآوري سطح 

تایید***  292/4  10/0  تجارت سیار

H5
نفوذپذیري اجتماعی بر سهولت استفاده از 

رد  305/0  025/1  10/0  سیار تجارت

H6
نفوذپذیري اجتماعی بر سودمندي درك 

تایید***  442/5  54/0  شده تجارت سیار

H7
بر سهولت استفاده از فردي دانشسطح 

تایید***  192/4  33/0  تجارت سیار

H8
بر سودمندي درك شده فردي دانشسطح 

رد020/0  -331/2  - 17/0  تجارت سیار

H9
نسبت به بر نگرش کاربران سهولت استفاده

تایید029/0  187/2  19/0  تجارت سیار

H10
نسبت به سهولت استفاده بر تمایل کاربران

تایید***  292/3  22/0  استفاده از تجارت سیار

H11
سودمندي درك شده بر نگرش کاربران

تایید***  343/6  54/0  نسبت به تجارت سیار

H12
به برانسودمندي درك شده بر تمایل کار

تایید006/0  754/2  20/0  استفاده از تجارت سیار

H13
نگرش نسبت به تجارت سیار بر تمایل به 

تایید***  010/9  69/0  استفاده از تجارت سیار

H14
تمایل به استفاده از تجارت سیار بر استفاده 

تایید***  082/12  90/0  از تجارت سیار
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دهد که سطح سازگاري  تحلیل مسیر نشان مینتایج حاصل از ) 2و  1(هاي  در فرضیه
بر سهولت استفاده و  رفتار مصرف کنندهبافردي خدمات ارائه شده در تجارت سیار 

سودمندي درك شده در تجارت سیار رابطه تأثیر مثبت و معناداري دارد، زیرا قدرمطلق عدد 
با ) 3(در فرضیه . باشدمی 96/1بدست آمده در این دو فرضیه بزرگتر از ) t-value(معناداري 

شود است این فرضیه نیز رد می 96/1توجه به اینکه مقدار قدر مطلق عدد معناداري کمتر از 
. یر معناداري نداردتأثبه این معنا که سطح نوآوري فردي بر سهولت استفاده از تجارت سیار 

ه تجارت برآورد ضریب مسیر اثر سطح نوآوري فردي بر سودمندي درك شد) 4(در فرضیه 
 96/1باشد و مقدار قدرمطلق عدد معناداري بدست آمده بزرگتر از  می 10/0سیار نیز برابر با 

بنابراین متغیر سطح نوآوري فردي بر سودمندي درك شده تجارت سیار در سطح . باشد می
نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان ) 5(در فرضیه . تأثیر مثبت و معنادار دارد ٪99اطمینان 

هد که نفوذپذیري اجتماعی بر سهولت استفاده از تجارت سیار تأثیر معناداري ندارد، د می
در فرضیه . باشد می 96/1زیرا قدرمطلق عدد معناداري بدست آمده در این فرضیه کوچکتر از 

برآورد ضریب مسیر اثر نفوذپذیري اجتماعی بر سودمندي درك شده تجارت سیار برابر ) 6(
و برابر  96/1قدرمطلق عدد معناداري در این فرضیه بزرگتر از قدرمطلق باشد و  می 54/0با 
بنابراین متغیر نفوذپذیري اجتماعی بر سودمندي درك شده تجارت سیار . باشد می 442/5با 

نتایج حاصل از تحلیل مسیر ) 7(در فرضیه . درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد 99در سطح 
بر سهولت استفاده از تجارت  ارتباطات موبایلیبه اجعسطح دانش فردي ردهد که  نشان می

سیار تأثیر مثبت و معنادار دارد، زیرا قدرمطلق عدد معناداري بدست آمده در این فرضیه 
سطح دهد که  نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می) 8(در فرضیه . باشد می 96/1بزرگتر از 

ي درك شده تجارت سیار تأثیر معناداري بر سودمند ارتباطات موبایلیبه دانش فردي راجع
و برابر با  96/1دارد، زیرا قدرمطلق عدد معناداري بدست آمده در این فرضیه بزرگتر از 

سطح بنابراین . باشد می -17/0باشد و برآورد ضریب مسیر در این فرضیه برابر با  می -331/2
سودمندي درك عناداري بر تأثیر مثبت و مدارايارتباطات موبایلی دانش فردي در مورد
نتایج ) 10و  9(هاي  در فرضیه. شوددر نتیجه این فرضیه رد می. باشد شده تجارت سیار نمی

بر نگرش کاربران و دهد که سهولت استفاده از تجارت سیار حاصل از تحلیل مسیر نشان می
درمطلق عدد زیرا ق. تمایل آنان به استفاده از تجارت سیار تأثیر مثبت و معناداري دارد

میزان تأثیر سهولت . باشد می 96/1معناداري بدست آمده در این دو فرضیه بزرگتر از 
ها به استفاده از تجارت سیار  به ترتیب  کاربران و تمایل آنبر نگرشاستفاده از تجارت سیار
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دهد متغیر سهولت استفاده از تجارت سیار به  باشد که نشان می می 22/0و  19/0برابر 
و تمایل کاربران به استفاده از تجارت درصد از تغییرات متغیرهاي نگرش 22و  19یبترت

دهد  نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می) 12و  11(هاي  در فرضیه. کند سیار را توجیه می
بر نگرش کاربران و تمایل آنان به که سودمندي درك شده در استفاده از تجارت سیار

تأثیر مثبت و معناداري دارد، زیرا قدرمطلق عدد معناداري بدست  استفاده از تجارت سیار
میزان تأثیر سودمندي درك شده از تجارت . باشد می 96/1آمده در این دو فرضیه بزرگتر از 

و  54/0ها به استفاده از تجارت سیار  به ترتیب برابر  کاربران و تمایل آنبر نگرشسیار
 20و  54یر سهولت استفاده از تجارت سیار به ترتیبدهد متغ باشد که نشان می می 20/0

و تمایل کاربران به استفاده از تجارت سیار را توجیه درصد از تغییرات متغیرهاي نگرش
نسبت دهد که نگرش کاربران نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می) 13(در فرضیه . کند می

سیار تأثیر مثبت و معناداري دارد، زیرا  به استفاده از تجارتها به تجارت سیار بر تمایل آن
. باشد می 010/9و برابر  96/1قدرمطلق عدد معناداري بدست آمده در این فرضیه بزرگتر از 

به استفاده از تجارت سیار ها نسبت به تجارت سیار بر تمایل آنمیزان تأثیر نگرش کاربران
درصد از  69به تجارت سیار  نسبتدهد نگرش کاربران باشد که نشان می می 69/0برابر 

نتایج ) 14(در فرضیه . کند تغییرات متغیر تمایل به استفاده از تجارت سیار را توجیه می
به استفاده از تجارت سیار بر رفتار دهد که تمایل کاربران حاصل از تحلیل مسیر نشان می

و تمایل کاربران به در استفاده از تجارت سیار تأثیر مثبت و معناداري دارد واقعی کاربران
در استفاده از درصد از تغییرات متغیر رفتار واقعی کاربران 90استفاده از تجارت سیار 

کند، زیرا قدرمطلق عدد معناداري بدست آمده در این فرضیه  تجارت سیار را توجیه می
رت باشد و برآورد ضریب مسیر اثر تمایل بر پذیرش تجا می 082/12و برابر  96/1بزرگتر از 

  .باشد می 10/0سیار نیز برابر با 
  
  گیري و پیشنهادها نتیجه

هاي جدیدي  توسعه سریع فناوري، به ویژه فناوري اطالعات، موجب شده است تا فعالیت
همراه و سایر  سریع تلفنرشد  گسترش و. در بازاریابی و تجارت الکترونیک بوجود بیاید

ان برقراري ارتباط اثربخش با بازار هدف را هموار ها، امکهاي آنهاي موبایلی و قابلیتدستگاه
. شده از طریق تجارت سیار شده استموبایلی ارائهخدماتبرايافزایش تقاضاباعث وکرده 

فقطبیش ازاستفاده از آنرا قادر بهکاربران  همراه هاي تلفن گوشیدرفناورانههاينوآوري
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همراه به  به استفاده از تلفنا و بازاریابان هتوجه شرکت وکرده است  یک دستگاه ارتباطی
توجهبابنابراین . هاي تجاري را جلب کرده استرسانه جدید جهت انجام فعالیتیکعنوان

طرف دیگر، آن از از یک طرف و استقبال زیاد مشتریان از  همراه تلفنذاتی هاي ویژگیبه
این لذا .باشد می جامعه هدف ارائه خدمات بهظرفیت زیادي براي  دارايتجارت موبایلی 

هاي فردي موثر بر پذیرش تجارت سیار با توجه به مدل  به بررسی عوامل و محركپژوهش 
هاي قبل ارائه  هایی که در بخش اساس تجزیه و تحلیلبر. پذیرش فناوري پرداخته شده است

  .رد شد فرضیهشد از چهارده فرضیه مطرح شده، یازده فرضیه تایید و سه
بر با تجارت سیار سطح سازگاري فرديدهد که  ج حاصل از تحلیل مسیر نشان مینتای

سهولت استفاده و سودمندي درك شده تجارت سیار تأثیر مثبت و معناداري دارد، یعنی با 
و  ایدهیک بنابراین . یابد ، سهولت استفاده از تجارت سیار بهبود میسازگاريافزایش سطح 

فناوري یک تر از خیلی زودتر و سریع نظام اجتماعیو هنجارهايها ارزشباسازگارفناوري 
هايفعالیتازاي حوزهدر هرارتباطات موبایلیتوان از لذا می .شودپذیرفته میناسازگار
ایجاد استفاده کرد و باعث سرگرمیحتیوروابط اجتماعیکار، تحصیل،جملهمدرن از
ارائه شده از  خدماتپذیرش دیگره تجربه و و زمین شدو ارزش در زندگی مردمتجارب
  .را فراهم کردهمراه تلفن طریق

طبق نتایج حاصل از تحلیل مسیر سطح نوآوري فردي بر سودمندي درك شده تجارت 
 نسبت به خوددست اولدانش بخاطرنوآور  افرادبنابراین  .تأثیر مثبت و معناداري داردسیار

. از مزایا و فواید استفاده از فناوري آگاهی دارند د ونوش کمتر سردرگم میفناوريپیچیدگی
ارتباطات با در مورداطالعاتمعموًال به دنبال دریافتنوآوري فردي  ازبا سطح باالییافراد
قابل دانششود افراد براي دست آوردن به نوبه خود، باعث می این. باشند همراه می تلفن

شود  کنند و در نتیجه باعث میتالش رتباطات موبایلی ابهمسائل مربوطتمامتوجه در مورد
ها نسبت به این رسانه  هاي این رسانه آگاهی یابند و نگرش آنکه از سودمندي و قابلیت

ایجاد دید و  باعث ،تجارت سیاردرك شده بیشترمزیت نسبیبنابراین .شود تر جدید مثبت
  . شودمیترسریعنرخ  ن باآپذیرش و  تجارت سیارتر نسبت به نگرش مثبت

طبق نتایج حاصل از تحلیل مسیر، نفوذپذیري اجتماعی بر سودمندي درك شده تجارت 
مالت و این نتیجه مشابه نتایج مطالعات قبلی همانند  .سیار تأثیر مثبت و معناداري دارد

 .باشدمی) 2010(سوراکوري و یانگو ) 2010(چونگ و همکاران ،)2008(همکاران 
روابط اجتماعی یرتحت تأث استفاده از تجارت سیاربهکنندهمصرفو تمایل نگرشنبنابرای
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تبلیغاتتجارب مثبت و منفیهمچنین. دارد قرارکارکنان و با دوستان، خانوادهکاربران
در . شود منتقل میاجتماعیدر روابطدیگري،بهمصرف کنندهیکازموبایلی احساس شده

کنندهمصرفگیري نگرشهمکاران بر شکلدوستان ومانندربرکااجتماعیمحیطنتیجه 
ها و لذا به شرکت. گذاردجدید و استفاده از آن در امور زندگی تأثیر میاین رسانهنسبت به

شود از این فرصت استفاده کرده و با استفاده از بازاریابی ویروسی، نگرش بازاریابان توصیه می
  .ها را به استفاده از تجارت سیار تشویق کنندرت بهبود و آنکاربران نسبت به این نوع تجا

 ارتباطات موبایلیبه سطح دانش فردي راجع دهد نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می
توان با افزایش  بنابراین می. تأثیر مثبت و معناداري داردبر سهولت استفاده از تجارت سیار

اوري ارتباطی نگرشی مثبت نسبت به این رسانه سطح دانش و آگاهی افراد نسبت به این فن
نوآورياستفاده ازها و ویژگیدر درك ها آنتوانایی کننده  تعیینافراد ایجاد کرد زیرا دانش 

محصوالت مشابهمورد نظر و یاهاينوآوريدر موردداراي دانشمصرف کنندهاگر.باشد می
شود و ابهامات کمتري براي او پیش تصور میگی کمتري داراي پیچیدنوآوري  آن باشد،

به طور ارتباطات موبایلی و تجارت سیاربایک مصرف کنندهآشنایی بیشتر همچنین . آید می
خواهد شد که موبایلیبازاریابیخدماتاستفاده ازت و دشواري در مشکالکلی باعث کاهش

  .شود تر و پذیرش آن می در نهایت باعث ایجاد دید مثبت
سهولت استفاده و سودمندي که  دهد ج حاصل از تحلیل مسیر نشان میهمچنین نتای

و  نسبت به استفاده از تجارت سیارهادرك شده تجارت سیار  بر نگرش کاربران و تمایل آن
توان نتیجه بنابراین می. تأثیر مثبت و معناداري داردیتاً پذیرش و استفاده از تجارت سیار نها

یرگذاري بر سهولت و سودمندي طبق مدل تأثفردي از طریق هاي گرفت که عوامل و محرك
نتایج حاصل از این پژوهش هم . شوندسنتی پذیرش فناوري باعث پذیرش تجارت سیار می

زنگ، زو و و  )2012(، زرمپو و همکاران )2007(سو و مشابه با نتایج مطالعات مورت و درنان 
و تمایل به استفاده از  بر نگرش يسطح نوآوري فردتأثیر شاخصمبنی بر)2012(لیو

هاي این پژوهش با نتایج مطالعات بوئر و همکاران  همچنین یافته.باشند میتجارت سیار 
فردي  دانشمبنی بر تأثیر شاخص سطح ) 2010(امن و ) 2010(بنک و همکاران ،)2005(

با نتایج مچنین و هتجارت سیارو تمایل به استفاده از  نگرشبر ارتباطات موبایلی به راجع
سطح مبنی بر تأثیر شاخص ) 2005(و ویو و وانگ ) 2008(مالت و همکاران  مطالعات

  .مطابقت داردتجارت سیار و تمایل به استفاده از  نگرشسازگاري فردي بر 
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به عالوه این پژوهش با توجه به این که عوامل مطرح شده را با توجه به فرایند پذیرش 
از این رو رد . روابط جدیدي به مدل مفهومی پژوهش اضافه شدمورد بررسی قرار داده، 

تأثیر مثبت نفوذپذیري اجتماعی بر سهولت استفاده مطابق با راجع به 5شماره  فرضیه
تأثیر مثبت سطح راجع به 8دلیل رد فرضیه. باشدپیشینه تجربی پژوهش و منطقی می

تواند ناشی رك شده تجارت سیار میبر سودمندي د ارتباطات موبایلی راجع بهفردي دانش
هاي داده شده در بازاریابی موبایلی فاقد اعتبار از این واقعیت باشد که برخی از ادعاها و وعده

باشد، و همچنین کاربران به برخی از خدمات ارائه شده در تجارت سیار اعتماد و کذب می
تأثیر مثبت سطح راجع به 3رضیهرد ف. شود آن را سودمند ندانندندارند از این رو باعث می

هاي قبلی و پیشینه تجربی پژوهش بر سهولت استفاده برخالف نتایج پژوهشنوآوري فردي
  .باشدمی

هاي استفاده کننده از این رسانه و این نوع تجارت براي  ها و شرکت بنابراین سازمان
بایست به مات خود میخدو فروش کاالها و) ها کاال، خدمات و ایده(بازاریابی محصوالت 

ها و عوامل فردي مطرح شده هنگام طراحی و ارائه تجارت سیار توجه ویژه نمایند و  محرك
افراد بکار / هاي مناسب مدیریتی در طراحی و ارائه تجارت سیار براي کاربران  ساز و کار

و همچنین  بگیرند تا بتوانند دید و نگرش و تمایل کاربران نسبت به استفاده از تجارت سیار
توانند با ارسال  هاي تبلیغاتی می سازمان. اثربخشی این رسانه جدید را افزایش دهند

ارائه . ها را جلب نمایند و مفید و مرتبط به مخاطبان، توجه آن به روز شدههاي آگهی
دهندگان خدمات در تجارت سیار به پروفایل کاربران توجه کنند و بسترهاي الزم براي ایجاد 

بنابراین . و کاهش ریسک و همچنین افزایش جذابیت این رسانه جدید فراهم کنند اعتماد
بهترین مورد استفاده قرار بگیرد، ظرفیت تبدیل شدن بهبه شیوه درستاگرتجارت سیار 

  .روش براي بازاریابی و فروش محصوالت به کاربران را دارد
هاي  ویی از عوامل و محركقابل ذکر است این پژوهش براي نخستین بار به ارائه الگ

همچنین این . فردي موثر بر پذیرش تجارت سیار با بررسی مبانی نظري پرداخته است
پژوهش براي نخستین بار در کشور از مدل پذیرش فناوري براي بررسی عوامل تاثیرگذار بر 

وجه با ت. پذیرش تجارت سیار استفاده کرده است و فرایند پذیرش را مد نظر قرار داده است
به اینکه این پژوهش در شهر بوشهر صورت گرفته است و براي تعمیم پذیري بیشتر این 
تحقیق و مدل الزم است که در دیگر شهرها انجام گیرد، زیرا میزان پذیرش مشتریان با 

  . تواند متفاوت باشد توجه به نوع فرهنگ و شهر می
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