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 کيدهچ

( با رویکرد اینترنت اشیا می باشد.  TAMارائه مدل پذیرش فناوری )هدف از انجام این پژوهش  

پژوهش   این  آماری  نمونه   . است  کرج  شعبه  خوارزمی  دانشگاه  کارکنان  شامل  آماری  جامعه 

نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای انجام گردید. برای    169

گویه بود، استفاده شد که روایی صوری و    35ل بر  گردآوری اطالعات از پرسشنامه که مشتم

  30تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با    30محتوایی آن به تایید  

به دست آمد که در حد قابل قبولی    0.7آزمودنی برای تمامی متغیرهای مورد بررسی باالتر از  

از نرم باشد. برای ثبت تجزیه و تحلیل داده می و آزمون رگرسیون استفاده شد.    SPSSافزار  ها 

ده، آگاهی و  ده، سودمندی ادراك ش تفاده ادراك شهولت اسهای تحقیق نشان داد که سیافته

خانه  در  اشیا  اینترنت  از  استفاده  قبال  در  مشتریان  اینترنت  اعتماد  پذیرش  بر  هوشمند  های 

 های هوشمند تأثیرگذار است. اشیاء در خانه 

 . اینترنت اشیا، استفاده ادراک شده، آگاهی مشتریان، اعتماد مشتریان :يديکل  اناژگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی الهام شاه

  یدانشگاه آزاد اسالم یکیکاروالکترونکسب و  _ اطالعات  یفناور تیریارشد مد یکارشناس لیفارغ التحص

 . واحد صفادشت
  

  مسئول:نام نویسنده 
 یالهام شاه

   يااش ینترنت ا و ارزیابی تاثيرگذاري پارامترهاي بررسی

 ( TAM) يفناور یرشمدل پذارائه  با در خانه هاي هوشمند

 29/05/1401 دریافت: تاریخ

 05/08/1401 ذیرش:تاریخ پ
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 قدمه م
کرد که    فیرا توص  یاشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهان  نیتوسط کو  1999بار در سال    نینخست  یبرا  اء،یاش  نترنتیا

  ی ها را سازماندهاجازه دهند تا آن وترهایداشته باشند و به کامپ  تالیجید تیخود هو یجان، برایب ایاز جمله اش ،یزیدر آن هر چ

. بعنوان مثال،  دیمختلف ارائه گرد  ی هاتوسط افراد و شرکت  اءیاش  نترنتیاز ا  یگرید  فیبعد، تعار  یهادر سال  کنند.   ت یریو مد

مجتمع شده    یهایاست که شامل فناور  یکیزیف  اءیاز اش  یاکند که شبکه یم  فیگونه توص  نیرا ا  اءیاش  نترنتیموسسه گارتنر ا

با شرا تا  ارتباط، حس و  یخارج  یهاطیو مح  یداخل  طیبوده  برقرار م  ا ی،  ا  IDC  شرکت  فیتعر  ا ی  د؛ینمایتعامل  از    نترنت یکه 

اش  ییقابل شناسا   یها از شبکه   یابعنوان شبکه   اءیاش بفرد  از    کند یم   ادی  اءیمنحصر  استفاده  با  انسان و  با  تعامل  بدون  ،  IPکه 

و    یفناور  یایدر دن  د یجد  یمفهوم  اءیاش  نترنتیا  نیبرااست. بنا  یمحل  ایو    یارتباط بصورت جهان  نیکند که ایارتباط برقرار م

  وان ی)انسان، ح  یهر موجود  یاست که در آن برا  یمدرن  یفناور  اء،یاش   نترنتیتوان گفت، ایارتباطات است که به طور خالصه م

قابلاءیاش  ا یو   طر  تی(  از  داده  ا  ، یارتباط  یهاشبکه  قیارسال  از  م   نترانت،یا  ای  نترنتیاعم  همکاران  ژانگ)  گرددیفراهم  ،  1و 

 یآورمختلف جمع   یحسگرها  قیرا از طر  یدیمف  هایاطراف خود داده  طیما قادرند از مح  رامونیپ   ایاش  ،یفناور  نی. در ا(2012

اتخاذ تصم  برای  را  ها کرده و آن به    ماتیپردازش و  ا  یمرکز  ستمیس  کیالزم   نترنتیا  یفناور  ی کل  ده یمنتقل کنند. در واقع 

ه کاربر خدمات بهتر و هوشمندتر ب  هیارا  تیآنها و در نها  لیبه منظور تحل  طیاز مح  اطالعاتو ارسال    یسازرهیذخ  افت،یدر  اء،یاش

به عبارت  یینها  ،یآورجمع  یی در توانا  یدانست که جهش بزرگ  نترنتیا  یبه عنوان تکامل بعد  توانیرا م  ایاش  نترنتیا  ی است. 

 (. 0201، 2و همکاران رزیو)ز   داده دارد عیو توز لیتحل

الکترونیکی  یرا برا  یرینظیب  فرصت  ینترنت اشیا،ا افرادی که در  کرده است.    یجادا  سبک زندگی  این سبک زندگی برای 

خانه از  میبیرون  کار  به  مشغول  خود  باشند.  های  باخبر  خود  خانه  وضعیت  از  آنالین  صورت  به  که  دارند  نیاز  بنابراین  باشند، 

از شهر تهران به این دانشگاه می اطالع از وضعیت خانه  آیند،  کارکنان دانشگاه خوارزمی واحد کرج با توجه به این امر که اکثراً 

برخوردار می اهمیت دوچندانی  از  آنها  برای  این شرایط  خود  در  ابتدا  یکاعتماد  باشد.  در  بزرگ  با    یبرقرار  یمانع  این ارتباط 

  .(1394،  احمدی و فرازمند) است فناوری

گشت، در حقیقت،    رحمط  1989ال  ویس و در س نخستین بار توسط فرد دیمفهومی است که    ده تفاده ادراك شهولت اسس

که سهولت استفاده ادراك شده تأثیر   یافتعوامل مؤثر بر پذیرش فناوری، به این نتیجه دست ص  وه در خصدیویس ضمن مطالع

  استفاده از فناوری اشاره   وصرد در خصسهولت استفاده ادراك شده، به باور ف.  اربران داردوی کاوری از سیک فن  ذیرشزیادی بر پ 

بی باور دارد که م  که ید ککنیان مدارد و  تا چه حد  از فنتوانیشخص  بد  بس  هاوری  انا تالشادگی و  اسی  در  .  دتفاده نمایدك 

بی باید  نمحقیقت،  کان  هود  چه  میر  فن  زانه  از  استفاده  برای  منابع  تخصیص  و  کمتتالش  فناوری  اوری،  آن  از  استفاده  رباشد؛ 

که کاربران  هنگامی  کند، زیراای، در طول زمان تغییر میشده کاربران رایانه  تفاده ادراكهولت اسن، سوه بر ای. عالیابدزایش میاف

ایی الزم،  ارت و توانتن مهآن را به علت نداش  تن اسوند؛ ممکشرو میافزاری جدید روبهابرنامه نرماوری ی ک فنا یار بین ببرای اول

 (1394، خدمتگزار) ادراك نمایند. دهپیچی

نیز می اینترنت اشیا در خانهعالوه بر سهولت استفاده ادراك شده، سودمندی ادراك شده  های هوشمند،  تواند بر پذیرش 

به    ده و همراه با سهولت استفاده ادراك ش (  1989)  دیویس   طار توسسودمندی ادراك شده نیز برای نخستین بتاثیر گذار باشد.  

فن بر پذیرش  عوامل مؤثر  از  ب.  گشت  رحاوری مطعنوان یکی  ادراك شده  ب سودمندی  میه  بزان مفیاورشخص درباره  ک  ودن ید 

تفاده از  ااسد ب کنیان مخص گمک شمیزان باوری است که ی  ای ه معنده بدیگر، سودمندی ادراك ش  عبارتدارد. به  تاوری داللفن

 . افزایش دهد ود رارد خد عملکتوانیاوری، مک فنی

ها  استفاده از این سامانهو آگاهی  ها و فناوری جدید، نداشتن دانش  کارگیری سامانه  ت پذیرش و بهالکی از مهمترین مشکی

این سامانه از  استفاده  به  از شهروندان ممکن است مایل  با نحوه بهاست. بسیاری  اما  باشند،  این سامانه  ها  ها آشنایی  کارگیری 

بر هردو عامل سهولت و سودمندیزم را  النداشته باشند و آموزش   بارزی  بنابراین    .درك شده دارد  ندیده باشند. آموزش تأثیر 

 
1 Zhang et al. 
2 Zorzi et al. 
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. در صورتی  تواند در این امر مؤثر باشد توجه به ارتقای سطح آگاهی و دانش شهروندان با در نظر گرفتن سازوکارهای آموزشی می

تواند در کمترین زمان ممکن و با صرف  که در اختیار دارد، می  که مشتری بر این امر واقف باشد که با استفاده از تلفن همراهی

های شخصی خود و یا دیگران را در خصوص های روزمره زندگی خود را انجام دهد و از سوی دیگر تجربهکمترین هزینه فعالیت

  دهقانان و شاه یابد )افزایش می شمندهای هوها داشته باشد، میزان تمایل او به استفاده از اینترنت اشیا در خانهامنیت این فعالیت

 (. 1392محمدی، 

  یده و آگاهادراك ش  یده، سودمندتفاده ادراك شهولت اساعتماد، ستاثیر  بر آن دارد که    ی مطالعه سع  نیمحقق در الذا  

نهایت مدل پذیرش فناوری  بررسی نماید و در  آن    رشیبر پذرا  های هوشمند  در خانه   ایاش  نترنتیدر قبال استفاده از ا  انیمشتر

 .اینترنت اشیا را ارائه کند

 

 هافرضيه
 .است رگذاریآن تاث رشیهای هوشمند بر پذ در خانه ایاش نترنتیده در قبال استفاده از اتفاده ادراك شهولت اسس .1

 .است رگذاریتاث رشیهای هوشمند بر پذدر خانه ایاش نترنتیده در قبال استفاده از اادراك ش یسودمند .2

 .است رگذاریتاث رشیهای هوشمند بر پذدر خانه ایاش نترنتیدر قبال استفاده از ا انیمشتر ی آگاه .3

 است؟ رگذاریتاث رشی های هوشمند بر پذدر خانه ایاش نترنتیاعتماد در قبال استفاده از ا .4

 

 پيشينه تحقيق 
عبدالوند و  اصل  به  1394)  فالح  خود  مطالعه  در  مشتریان  (  میان  در  اینترنتی  بانکداری  پذیرش  بر  موثر  عوامل  ارزیابی 

مناطق  بانک و خصوصی  دولتی  تهران  22های  شهر  از نتایج  .  پردازندمی   گانه  استفاده  تجربه  اعتماد،  متغیرهای  تاثیر  از  حاکی 

 ست.سهولت استفاده ادراك شده بر پذیرش بانکداری اینترنتی ااینترنت، استفاده از دیگر خدمات بانک، سودمندی ادراك شده، 

. بررسی پرداختندررسی تاثیر مجذوب)جذب( شدن بر تداوم استفاده کاربران ( در مطالعه خود به ب1393اکبری و همکاران )

یر دارد و سودمندی  ها حاکی از آن است که مجذوب شدن بر رضایت، سهولت و سودمندی ادراك شده کاربران تاثو تحلیل یافته

گردد. با این حال، اگرچه رضایت و قصد استفاده کاربر  ادراك شده و رضایت کاربران منجر به قصد استفاده آنها از فیس بوك می

 .باشد؛ اما سودمندی و سهولت ادراك شده تاثیری بر تداوم استفاده کاربران نداردبر تداوم استفاده او از فیس بوك اثرگذار می

)  نوروزی همکاران  می1393و  بیان  چنین  این  خود  مطالعه  در  که  (  ا  یمبتن  یبانکدارکند  یابر  بانکدار  ینترنت   یهمان 

ابتدا   ینوع از بانکدار  ینر حاضر مورد توجه است که به منظور استقرار کامل اعص  در  ینوع بانکدار  یجترینبه عنوان را  ینترنتی،ا

 ی بانکدار  یرشبر پذ   موثر  عوامل  یبررسیق آنها  رد. هدف از انجام تحقیقرار گ  یبررسآن مورد    یرشر به منظور پذموث  عوامل  ید با

ب  ینترنتیا   یرهایمتغ  بین  نشان داد که  یقتحق  یج.نتا بودملت    بانک  4شعب منطقه    یریتمد  یانهای مختلف مشترگروه  یندر 

بانک، درك    ینترنتنگرش استفاده از خدمات ا  و   ادراك شده   یسکبودن، فرهنگ و سهولت ادراك شده، ر  یدفرهنگ و درك مف

ودن، سهولت استفاده و نگرش، سهولت ید باده، سهولت استفاده و درك مفاستف  بودن و قصد   یدبودن و نگرش، درك مف  یدمف

 وجود دارد. یستفاده، رابطه معنادارو قصد استفاده، نگرش و قصد ا یهنجار ذهن استفاده،  استفاده و قصد

استفاده    یبرا  مهم  یارعامل بس   یککاربر    یت رضاکند که  ( در مطالعه خود این چنین بیان می1393احمدی و همکاران )

الکترون خدمات  از  یا شکستموفق  یک،مستمر  پژوهش  یکیالکترونهای  پروژه  یت  هدف  کاربران،  های  ینگران  یبررس  آنها  است. 

 .بود ملت یکی بانککاربران الکترون یتسنجش رضا یبرا یآنها و در ارائه مدل  یتو مؤثر بر رضا سنجش عوامل

همکاران  الغزالی تدارکات   (5201)  3و  چرخة  در  مشارکت  و  دانش  مدیریت  توانمندی  در  اشیا  اینترنت  نقش  بررسی  به 

روی چهار شرکت   اساس مطالعه  بر  آنها   . پرداختند  نتیجه رسیدند که سیستمهایصنعت ساختمان  این  به   RFID ساختمانی 

 برای اصالح اسناد جاری و ردیابی و کنترل مواد، از پتانسیل خوبی برخوردارند.

 
3 El Ghazali et al. 
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و همکاران  مقیاس  ( 2012)  4میوراندی  پشتیبانی کند،  اشیا  اینترنت  باید  را که  در سطح سیستم  اصلی  از شکلهای    یکی 

اینترنت اشیا با توجه به محوریت اشیای روزمره که به زیرساخت اطالعاتی جهانی متصل  پذیری معرفی کردند. به باور آنها د ر 

 . آیدوجود می بهپذیری در سطوح مختلف مسائلی  شوند، برای مقیاسمی

  ن یبود که تنها ا  نیتصور اغلب ما ا  نیاز ا  ش یتا پ کند که  ( در مطالعه خود این چنین بیان می2013)  5و همکاران  گوبی

های  تیاز قابل  به هم متصل باشند، و شخصاً   نترنتیدارند توسط شبکه ا  اریکه در اخت  ییها هستند که قرار است با ابزارهاانسان

ب اما  ببرند.  بهره  مفاه  کیاز    شیآن  که  است  ساالخ  یدیجد  میدهه  چند  در  و  گرفته  قالب    ریشکل  محصوالت    یسر  کیدر 

قادر خواهد بود با اتصال   یکیزیف  ءیکه بر اساس آن هر ش  میکنیصحبت م یادهیکرده. اکنون در مورد ا دای پ  هوشمند به بازار راه

 تعامل داشته باشد.  ایاش ریبا سا  ،یارتباط یابزارها ریبه کمک سا  ای نترنتیبه ا

 

 یاتيو عمل  یعموم فیتعار

 ا ياش  نترنتیا

بار در سال   نینخست یبرا ا،یاش نترنتیاما عبارت ا دیآیو ارتباطات به شمار م  یفناور یایدر دن  د یجد یمفهوم ایاش نترنتِیا

 برای   جان،�یب  یایاز جمله اش  ،یزیکرد که در آن هر چ  فیرا توص  یاشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهان   نیتوسط کو  1999

در حال حاضر همه    نترنتی کنند. ا  تیریو مد   ی ها را سازماندهاجازه دهند آن  وترها یداشته باشند و به کامپ  تالیجید  تیخود هو

ا  یول   کندیمردم را به هم متصل م البته پ شوندیبه هم متصل م  زهایتمام چ  زهایچ  نترنتیبا  در کتاب   یکل  نیاز آن کو  شی. 

نسور باز و بسته بودن درب( که به  )مانند س  وشمندکوچک ه  ی ( موضوع نودها1998ها )در عصر شبکه   یاقتصاد  نینو  نیقوان

م   نترنتیا  یشبکه جهان ا  باشندیوصل  نمود.  کل  ا یاش  نترنتیرا مطرح  بس  ی به طور  به  دارد  اش  زهایاز چ  یاریاشاره  و    ا یشامل 

تبلت  و    وشمنده  یهاموجود در تلفن  یهاشن یکیمتصل شده و بتوانند توسط اپل  نترنتیکه به شبکه ا  مانرامون یپ   طیمح  لیوسا

با    توانندیآن م  قیاست که از طر  یاها با شبکهبه زبان ساده، ارتباط سنسورها و دستگاه  ایاش  نترنتیشوند. ا  تیریکنترل و مد

  ی دگیچیبه پ   ایباشد و    ونیزی هوشمند با تلو  یگوش  کیارتباط    یسادگبه  تواندیمفهوم م  نیو با کاربرانشان تعامل کنند. ا  گریکدی

 (1394، خدمتگزار) .کیو تراف یشهر یهارساختینظارت بر ز

 سهولت ادراک شده  

رح گشت، در حقیقت،  مط  1989ال  ویس و در س است که نخستین بار توسط فرد دی  ی ده مفهومتفاده ادراك شاس  هولتس

سهولت استفاده ادراك شده تأثیر   یافت کهوص عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری، به این نتیجه دست ه در خصدیویس ضمن مطالع

وص استفاده از فناوری اشاره  رد در خصدارد. سهولت استفاده ادراك شده، به باور ف  ناربراوی کاوری از سذیرش یک فنزیادی بر پ 

د )دهقانان  تفاده نمایدك اسان  ی ا تالشادگی و به ساوری بد از فنتوانیک شخص تا چه حد باور دارد که مه ید ککنیان مدارد و بی

 (. 1392و شاه محمدی، 

 ادراک شده   یسودمند

ده به عنوان یکی  ( و همراه با سهولت استفاده ادراك ش1989ط دیویس )ار توسادراك شده نیز برای نخستین ب  سودمندی

ت  اوری داللک فن ودن ید بزان مفیخص درباره میاورشه ب رح گشت. سودمندی ادراك شده باوری مطاز عوامل مؤثر بر پذیرش فن

اوری،  ک فنتفاده از یااسد بکن یان مخص گمک شای میزان باوری است که یه معنده بش  دراكدیگر، سودمندی ا  عبارتدارد. به

 ( 1390 ،عیسایی  و هاشمیان )  .ود را افزایش دهدرد خد عملکانتویم

  انیمشتر  یآگاه

  یی ارویکرد. اودرمقاله رو  کیرابه دو مسئله دشوار و مسئله آسان تفک  ی مسئله آگاه   انیبار م   نینخست  یچالمرز برا  دیوید

آگاه  تا دشوارتر  ،یبامسئله  آگاه   نیدرصدد است  از مسئله  آگاه  یابد؛برخیراب  یبخش  پ   ای   ی ازمسائل    ی علم  ریاخ  یهاشرفتیبا 

است:   نیمسائل آسان و دشوار ا  صیتشخ  یبرا  یکل  اریشان وجود ندارد. معحل  یبرا  یعدر مقام نظر مان  کمدست  ا یاند  حل شده

 
4 Miorandi et al. 
5 Gubbi et al. 
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مسائل  آسان  راحت  یمسائل  به  که  روش  یهستند  شناخت  ج یرا  یهابا  تب  یعلوم  قابل  یشناختعصب  ا ی   یمحاسبات  نیی)مانند   )

اما مسئله دشوارمسئله حل ا  یحالت ذهن  کی  ی . گاهکند یم  متمرسوم مقاو  یها روش   نیظاهراًدربرابرااست که    ی ااند،   نیرابه 

است    یدرون  یکه دسترس  مینامیخاطرآگاه م آن ممکن  ا  ی. گاه میازآن گزارش ده  میتوانیامیبه  دستگاه    کیکه    لیدل  نیبه 

دهد  یواکنش  طیازمح  یافتی در  تواندبراطالعاتیم ک  ابهیازخودنشان  توجه  اطالعات  برا  ایند  آن  اطالعات  آن  رفتا  یاز   رکنترل 

  م یمفاه  ن یبا همه ا  ی . پس آگاهمینامیآگاه م  یداریموجود را در حال ب  کی  ی و گاه  م یدانیاستفاده کند، آن دستگاه را آگاه م

درماپردازش   ی اطالعات   م،یکن یادراك م   ا ی فکر    ی . به نظراو،وقتنامدیرامسئله »تجربه« م  ی مرتبط است.چالمرز مسئله دشوارآگاه 

 ر یهم برخوردار است؛ به تعب  ویجنبه سابجکت  کیبلکه عالوه برآن، از  ست،یمقدار محدود ن  نیبه هم   كادرا  ا یاما فکر    شوند، یم

ا  یبرا  ی خاص  تیفیک  گل، ین دارد.  وجود  بودن  سابجکت  ن یآگاه  تجربه  ی فیک  ای  ویجنبه  چهمان  همان  احساس    یزیاست؛  که 

رنگ  شودیم ازش  ی مانند  بصر  ءیکه  م  یدرتجربه  ازش  یی بو  م،یکنیاحساس  بو  ءیکه  تجربه  م  ییا یدر  امیکنیاحساس    نی. 

.  ی جسمان  یهامانند درد و لذت  اندیبدن  یو برخ  یالیخ  یهامانند صورت  اندیاز آنها کامالً ذهن   ی اند؛ برخمتفاوت   اریاحساسات بس

و   الغزالی)  اردبه همراه د  یخاص  ااحساسی  تیفیحاالت،ک  نیازا  کیارداشتن درهراست که قر  نی حاالت ا  نیجهت اشتراك همه ا

 (.2015 ،همکاران

  انیاعتماد مشتر 

است    نیا  ل یدل  کیروبرو بوده است.    یلیم  یمحققان با ب   ی آن از طرف برخ  فیتعر  ا یا اشتباه و  راه ب اد همواژه اعتم  فیتعر

ه جامع  ،یشخص  هص یخص  کی ورت  اد را بص روانشناسان اعتم  هکیت؛ بطوررار داده اسر قد نظود مخ   دگاهیرا از د  ادته اعتمکه هر رش

آنشناس اجتمس  کیورت  بص  راان  بصورت    یاع اختار  را  آن  اقتصاددانان  اقتص  سمیمکان  کیو  ان انتخاب  داده  قرار  نظر  مد  د  ادی 

 . (1391، ملکان)

 ی فناور  رشیپذ

.  شودیمشخص م  تیمشغول شدن در آن فعال   یآن فرد برا  یرفتار  میرفتار خاص توسط تصم  کی  نهیفرد در زم  عملکرد

با نگرش فرد نسبت به آن   توانیمختلف را م  یفرد به انجام رفتارها  یرفتار  تیفرض داللت دارد که ن  نیبه استفاده بر ا  لیتما

رفتار  یذهن  یرفتار، هنجارها بعنوان    لیکرد. تما  ینیب  شیپ   شدهادراك    یو کنترل  استفاده  پ   کیبه  و    انهیشگویمدل فشرده، 

برا پ   حیتوض  یقدرتمند  زم  ییشگویو  در  پذ  ی ریگ  میتصم  نهیرفتار  از    رشیو  است.    یتکنولوژ  کیاستفاده  شده  خلق  خاص 

استفاده ادراك شده    ی آسان  وادراك شده    یبخصوص شامل سودمند  یبه دو باور رفتار  یاستفاده از تکنولوژ  یفرد برا  کی  میتصم

 .(1390 ، ییسایو ع  انیدارد )هاشم یبستگ

 

 (TAM) مدل پذیرش فنّاوری
اقدام مستدل در حوزه سامانه  این نظریه نوع سازگاریافته از نظریه  اسهای  ای  توسط فرد   1989ه در سال  ت کاطالعاتی 

  ادامه مطالعات انجام   پذیرش و درهای  ت که در زمینه نظریهاسهایی  هنظریه یکی از تأثیرگذارترین نظریدیویس ارائه گردید. این  

ای  ه جه بن نظریویس در ایرد دی ف  .ته اسده از آن نظریدلی برآمارتی معب  ده است و بهام شتدل انجشده بعد از نظریه اقدام مس

اقد  معرفی  2  لعوام اس شده در نظریه  را در شکلت درك شتفاده و منفعام مستدل، دو عامل احساس سهولت  گیری قصد   ده 

ن نظریه مدلی است برای تبیین اینکه کاربران چگونه د. ایدانؤثر مید ماوری جدیرفتاری و انتخاب کاربر برای استفاده از یک فنّ

د  کار ببندند. بر این اساس، هنگامیکه کاربران با یک فنّاوری جدی  د را بپذیرند و بهاوری جدیبه این نتیجه میرسند که یک فنّ

بر تصمیم آن   وند، مجموعهشه میمواج از عوامل  فنّه کونگی بدرخصوص زمان و چگها  ای  تارگیری آن  توجهی   أثیر قابلاوری 

 :این دو عامل از نظر دیویس عبارتند از. (1394، خدمتگزار) گذاردمی

درك .1 ب  منفعت  کاربردی  از  شخص  یک  باور  میزان  به  که  سشده  تودن  و  بامانه  مربوط أثیرآن  وی  عملکرد  کارایی  ر 

 . شودمی

دهقانان و  )  شودامانه ای خاص مربوط میتفاده از سهولت اس خص از سان ش زان اطمینه میاحساس سهولت استفاده که ب .2

 .  (1392محمدی،  شاه
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شده در این نظریه و    مدل ارائه.  رددگأثر میتفاده متهولت اساس ستقیم از احسر مسطو  شده خود به  متغیر منفعت درك

 .نشان داده شده است 1-1روابط بین متغیرهای آن در شکل  

 

 مدل پذیرش فناوری دیویس.  . 1  -1 شکل

دارد، این دو اصل به عنوان دو بعد  مدل بر پایه مفید بودن و سهولت استفاده درك شده توسط کاربر از تکنولوژی قرار  این  

این مدل بر اساس تئوری اقدام محتاطانه، تئوری انتظار و تئوری خود کارایی بنا   . (1391، ملکان) شوند اساسی این مدل فرض می

ارائه می عامل مستقل  اقدام محتاطانه دو  تئوری  است.  عامل  نهاده شده  دو  این  فردی.  و هنجارهای  رفتاری  به  دهد: گرایشات 

می مرتبط  هنجاری  و  رفتاری  اعتقادات  به  نزدیک  پذیرش    TAMشوند.  صورتی  برای  سفارشی  صورت  به  خاص  صورت  به 

 باشد:  شامل موارد زیر می TAMتکنولوژی در آمده است. هدف 

 . باشندتشریح عواملی که در پذیرش کامپیوتر به صورت عمومی تاثر گذار می .1

 ران نهایی تکنولوژی و استفاده کنندگان  تشریح رفتار طیف گسترده ای از کارب .2

 صرفه جویی و توجیه نظری آن   .3

 توان به صورت زیر بر شمرد: دالیل استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی در تحقیقات را می

این مدل به عنوان یکی از مدلهای  پر کاربرد و مورد استفاده به صورت وسیع به دلیل صرفه جو بودن و قدرت پیش   .1

 (.2015 ،و همکاران الغزالی) باشدشناخته شده است و استفاده از آن را در شرایط مختلف آسان میبینی 

 .(1394، احمدی و فرازمند)  اعتبار این مدل توسط محققان مختلف تایید شده است .2

تفسیر کنند در  را  ها  سازد تفاوتعالوه بر قدرت آن و به صرفه بودن، مزیت این مدل این است که کاربران را قادر می .3

 . (1391، ملکان) گیردحالی که تنها دو بعد مورد استفاده قرار می

 

 مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی  

نکاتش و    و  2000ده است. در سال  ام شددی انجات متعوژی، تحقیقدر جهت رفع محدودیتهای مدل قبلی پذیرش تکنول

معر را  شده  تأیید  تکنولوژی  پذیرش  مدل  کردن فدیویس  ب.  دی  که  خارجی  متغیرهای  مدل  این  سدر  شر  ادراك  و  ودمندی  ده 

 .گذارند، مورد مطالعه قرار گرفتأثیر میده تهولت ادراك شس

 

 تکنولوژی.  پذیرش  یافته  تکامل  مدل  .2-1شکل  
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 6آن تحقیق وانگ های  نمونهی از  ت. یکمدل پذیرش تکنولوژی در زمینه بانکداری الکترونیک نیز مورد تحقیق قرارگرفته اس

افراد مدل تعدیل  2003و همکاران در سال   از مدل پذیرش تکنولوژی را برای بررسی عوامل تعیین کننده   دهش  است. این  ای 

 .نشان داده شده است  3-1ک مورد استفاده قرار دادند. این مدل در شکل شماره داری الکترونیذیرش بانکپ 

 
 . كننده پذیرش تکنولوژی بانکداری الکترونيك عوامل تعيين  . 3-1شکل 

  (TPB)  7ریزی شده   نظریه رفتار برنامه

تعیین کننده قصد رفتاری و رفتار، تئوری   ( 2002)  8آجزن   به عنوان عامل  با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درك شده 

کند رفتارهای  ش میالعمل مستدل را توسعه داده است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده با وجود سازه کنترل رفتاری درك شده، ت

عنوان یک نظریه برای تبیین رابطه بین    شده به  ریزی  در حوزه روانشناسی، نظریه رفتار برنامهغیرارادی را نیز پیش بینی کند.  

از مناسده و یک اخته شار شننگرش و رفت ن  شود. ایسوب میترغیب محهای  ان نظریهنی در میبی  برای پیشها  هنظریترین  بی 

های متعددی نظیر تبلیغات، روابط عمومی، عملیات  فتاری، و رفتار در حوزهها، قصد ررشط بین باورها، نگیین روابدل برای تبم

تئوری   4-1شکل شماره  .  (1394،  احمدی  و  فرازمند)... مورد استفاده پژوهشگران بعدی قرار گرفته است    مت والجنگی، امور س

 .دهدریزی شده را نشان میرفتار برنامه

 

 . شده  یزیرفتار برنامه ر  مدل نظریه .  4-1شکل  

 

 
6 Wang 
7 Theory of planned behavior 
8 Ajzen 
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 روش تحقيق 
شده است، از روش    یفتعر  یااش  ینترنتا  یکرد ( با روTAM)  یفناور  یرشارائه مدل پذ  که به منظور  یی حاضر از آنجا  تحقیق

از شاخه م  یمایشیپ   یقتحق م  یدانیو  تکن  کندیاستفاده  با  و   یپرسشنامه، مصاحبه حضور  یراطالعات نظ  یآورجمع  هاییکو 

 یهای آمارافزارنرم یریبا به کارگ  یتنموده و در نها  یمورد نظر جمع آور یاسناد و مدارك؛ اطالعات الزم را از نمونه آمار یبررس

  یم تعم  پردازد.بر اساس شواهد و اطالعات خود، آنها را ارائه نموده، می  یش هایی که از پ یه (، به آزمون فرضSPSS  یرمناسب )نظ

را    هاییداده  توانندیاست که م  یابیینه از نوع زم  یقپژوهش است.تحق  ینگام در ا  ینآخر  ی،آمده به کل جامعه آماربدست  یجنتا

باورها، رفتارها فراهم    یشخص  یاتشناخت تملک خصوص  ینشده و همچنثبت  ی گذشته، رفتارها  یدر مورد نگرش، احساسات، 

جامعه   یجوانب رفتار  یبرخ  بینی یشپ   یا مندِ اطالعات از پاسخ دهندگان به منظور فهم و  نظام  یآورجمع  یابیینه زم  یقآورد. تحق

 ها همراه باشد. داده  یلطرح پرسشنامه و تحل یری،گ نمونهبا    یدکه با  باشدیمورد نظر م

م بخش  پرسشنامه جهت جمع   یدانی در  میاز  استفاده  اولیه  اطالعات  گوآوری  تمام  در    یهایهشود.  دامنه   یکپرسشنامه 

پژوهش،    یناستاندارد در ا  ینبودن پرسشنامه  یل شده است. به دل  ی بند  یازامت  1=خیلی کم تا    5= خیلی زیاداز    یازیامت  5  یاسمق

از دو بخش عموم  ینامه. پرسششده است  یبه صورت پرسشنامه محقق ساخته طراح .  شده است  یلتشک  یو تخصص  ی مذبور 

عموم جمع  ی بخش  سواالت  میزانجنس،  سن)شامل:    یشناخت  یتشامل  و  تخصصیالت(  تحص  یت  بخش  سواالت  یو    ی شامل 

تجز  یقتحق  یرهایمتغ  یرامونپ  در  که  تحل  یهاست  می  یلو  استفاده  آنها  از  ماطالعات  حضور  با  که  اخت  یدانیشود   یار در 

سواالت این پرسشنامه شامل   شد.  یآورطالعات جمع ا  یلو تحل  یهتجز  یبدست آمده برا  یهاقرار گرفته و داده  ندگانشوپرسش

داد.  یان و اعتماد مشتریان را پوشش میمشتر  یآگاه ،  ادراك شده  یسودمند،  سهولت ادراك شدهسوال بود که چهار متغیر     35

 سواالت مربوط به هر متغیر ارائه شده است. 1-1در جدول 

 

 محقق ساخته پژوهش   یمدل مفهوم . 5 -1 شکل

 شماره سواالت پرسشنامه مربوط به هر متغير پژوهش . 1  -1جدول 

 شماره سواالت  متغیر

 7  -  1 سهولت ادراك شده 

 13  –  8 ادراك شده   یسودمند

 23  –  14 یان مشتر  یآگاه

 29  -  24 یان اعتماد مشتر

 35  -  30 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یرشپذ
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افراد به صورت   نیاند و اشده  یابینفر ارز  169برابر با    یبا استفاده از معادله کوکران، تعداد افراد مورد بررس  قیتحق  نیدر ا

 انتخاب شدند.  یبه عنوان نمونه آمار یجامعه آمار انیو رندوم از م  یکامالً تصادف

 نمونه آماری پژوهش   . 2-1جدول 

 نفر  9 حوزه ریاست 

 نفر  23 توسعه منابع معاونت اداری، مالی و  

 نفر  14 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 نفر  20 معاونت دانشجوئی 

 نفر  15 معاونت پژوهشی 

 نفر  10 معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 نفر  10 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 نفر  5 دانشکده شیمی 

 نفر  10 دانشکده فیزیک 

 نفر  10 دانشکده فنی و مهندسی 

 نفر  10 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 نفر  9 دانشکده علوم زیستی

 نفر   6 دانشکده علوم جغرافیایی 

 نفر  8 دانشکده علوم زمین 

 نفر  10 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

 واالت پرسشنامهس
شود. آنالیز آماری  ، پرداخته میسواالت پرسشنامهپس از بررسی سواالت جمعیت شناختی افراد، به ارزیابی پاسخ افراد به  

 ارائه شده است:  3-1 در جدولسواالت پرسشنامه 

 سواالت پرسشنامه مربوط به  يفیهای توصآماره  يز آنال  . 3-1جدول 

 انحراف معيار  ميانگين  سوال شماره 

 1.02 3.06 شود.می وری  های هوشمند منجر به افزایش بهره کاربرد اینترنت اشیا در خانه  1

 0.72 4.10 شود. های زندگی میهای هوشمند منجر به کاهش هزینهکاربرد اینترنت اشیا در خانه  2

 0.97 3.50 شود. های روزمره میهای هوشمند منجر به کنترل بهتر بر فعالیت کاربرد اینترنت اشیا در خانه  3

 0.88 4.13 شود. منجر به کمک به انجام وظایف روزمره زندگی میهای هوشمند  کاربرد اینترنت اشیا در خانه  4

 0.91 3.87 های هوشمند دارم.فضای مناسبی برای کار با سیستم اینترنت اشیا در خانه  5

 1.08 2.70 های هوشمند دارای پیچیدگی کمی است. سیستم اینترنت اشیا در خانه  6

 0.91 3.04 های هوشمند آسان است. نه یادگیری چگونگی کاربرد اینترنت اشیا در خا 7

 0.87 3.29 های هوشمند واضح و قابل فهم است.اینترنت اشیا در خانه  8

 0.89 3.49 های هوشمند آسان است. کسب مهارت در استفاده از سیستم اینترنت اشیا در خانه  9

 0.86 3.54 است. های هوشمند آسان  استفاده از انواع گوناگون اینترنت اشیا در خانه 10

 0.86 3.46 های کنترلی دارای مزیت نسبی است. های هوشمند نسبت به سایر سیستماینترنت اشیا در خانه  11

 0.88 3.58 باشد. های هوشمند دارای ویژگی سازگاری میاینترنت اشیا در خانه  12

 0.86 3.49 توان آن را امتحان کرد. می های هوشمند دارای ویژگی آزمون پذیری است و  اینترنت اشیا در خانه  13

 0.94 3.41 های هوشمند عاقالنه است. استفاده از اینترنت اشیا در خانه  14
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 انحراف معيار  ميانگين  سوال شماره 

 0.85 4.11 های هوشمند خوشایند است. استفاده از اینترنت اشیا در خانه  15

 0.96 4.06 های هوشمند دوست داشتنی است. استفاده از  اینترنت اشیا در خانه  16

 0.85 4.12 های هوشمند سودمند است. استفاده از اینترنت اشیا در خانه  17

 0.83 4.03 دانم.های هوشمند را می طرز استفاده از اینترنت اشیا در خانه  18

 1.16 3.01 دانم.های هوشمند را می ملزومات استفاده از اینترنت اشیا در خانه  19

 1.15 3.08 دانم.های هوشمند را می خانهمزایای استفاده از اینترنت اشیا در   20

 1.05 3.33 های هوشمند را دارم. دانش و آگاهی قبلی استفاده از اینترنت اشیا در خانه  21

 1.19 3.00 های هوشمند مناسب است.سطح تحصیالتم برای کار با اینترنت اشیا در خانه  22

 1.02 3.54 شود. های هوشمند برگزار میخانه دوره آموزشی برای استفاده از اینترنت اشیا در   23

 1.18 2.42 های هوشمند را دارم. تجربه قبلی استفاده از اینترنت اشیا در خانه  24

 1.16 2.46 های هوشمند دارم. اعتماد به نفس خوبی برای کار با اینترنت اشیا در خانه  25

 1.05 3.41 های هوشمند مناسب است. خانه دید اجتماعی برای استفاده از اینترنت اشیا در   26

 0.97 3.18 های هوشمند اعتماد دارند. اطرافیانم به اینترنت اشیا در خانه  27

 1.01 3.03 های هوشمند شناخته شده و در دسترس هست. سازمان حامی اینترنت اشیا در خانه  28

 1.18 2.56 دهد.پشتیبانی خوبی را ارائه می های هوشمند خدمات  سازمان حامی اینترنت اشیا در خانه  29

 1.11 2.62 استفاده کنم.  هوشمندهای  خانه   در  ایاش  نترنتیا  تمایل دارم از   30

 0.87 3.93 به طور مداوم استفاده کنم.  هوشمندهای  خانه   در  ایاش  نترنتیا  تمایل دارم از   31

 0.99 3.75 در آینده استفاده کنم.  هوشمندهای  خانه   در  ایاش  نترنتیا  تمایل دارم از   32

 0.96 4.01 را به دیگران توصیه کنم.  هوشمندهای  خانه   در  ایاش  نترنتیا  تمایل دارم که   33

 1.02 3.76 کنم. به کرات استفاده می   هوشمندهای  خانه   در  ایاش  نترنتیا  از   34

 1.21 2.57 کنم.استفاده می  هوشمندهای  خانه   در  ایاش  نترنتیا  مدت زمان زیادی است که از   35

 

پس از بررسی انالیز توصیفی تک تک سواالت پرسشنامه به بررسی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق پرداخته  

 (. 4-1شود )جدول می

 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش  . 4 -1جدول 

 انحراف معیار  میانگین  متغیرها 

 0.50 3.47 هوشمند   یهادر خانه   یااش  ینترنتده در قبال استفاده از اتفاده ادراك ش هولت اسس

 0.66 3.42 هوشمند  یهادر خانه   یااش  ینترنتده در قبال استفاده از اادراك ش   یسودمند

 0.63 3.44 هوشمند   یهادر خانه   یااش  ینترنتدر قبال استفاده از ا  یانمشتر  یآگاه

 0.78 2.84 های هوشمند در خانه   یااش   ینترنتقبال استفاده از ااعتماد در  

 0.65 3.39 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یفناور  یرشپذ

 

  یان،مشتر ی ده، آگاهادراك ش ی ده، سودمندتفاده ادراك ش هولت اسسدهد که میزان مقبولیت هر پنج متغیر نتایج نشان می

از   های هوشمنددر خانه  یااش   ینترنتا  یفناور  یرشهای هوشمند و پذ در خانه  یااش  ینترنتدر قبال استفاده از ا  یاناعتماد مشتر

)برابر با متوسط در پرسشنامه( به دست    3نظر افراد مورد پرسش در سطح متوسطی است. زیرا میانگین این متغیرها بیشتر از  

ها از دقت  توان دریافت که جمع آوری داده باشد، میمعیار این متغیرها کم میآمده است. از سوی دیگر، از آنجایی که انحراف  

 باشد. کافی برخوردار می
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 پایایی پرسشنامه 

 ضعیف   رابطه  باشد   3/0  از  کمتر  عاملی   بار  گیرد. اگر ابتدا مدل تحقیق بر اساس ضرایب بارهای عاملی مورد آزمون قرار می

  مطلوب   خیلی  باشد   6/0  از  بزرگتر   اگر  و  است  قبول  قابل  6/0  تا   3/0  بین  بار عاملی.  شودمی  ظرنصرف  آن  از  و   شده  گرفته  در نظر

 .(1394، خدمتگزار)است 

 

 در حالت تخمين استاندارد   یيدی تحليل عاملی تأ. 6-1شکل 

عاملی شاخص بارهای  تمامی  که  داد  نشان  آزمون  از  باالی  نتایج حاصل  و  می  4/0ها  مطلوب باشند  ها،  بارعاملی شاخص 

   است.

 

 ضریب آلفای كرونباخ مدل 

ده در  تفاده ادراك شهولت اس سیرهای  متغ  یکرونباخ برا  یآلفا  زانیم  Smart PLSپژوهش، با استفاده از نرم افزار    نیا  در

خانه در  اشیا  اینترنت  از  استفاده  شقبال  ادراك  سودمندی  هوشمند،  خانه   دههای  در  اشیا  اینترنت  از  استفاده  قبال  های  در 

  یر های هوشمند، اعتماد در قبال استفاده از اینترنت اشیا، تصوهوشمند، آگاهی مشتریان در قبال استفاده از اینترنت اشیا در خانه

و در    محاسبه شدی  و واکنش عاطف  یسازمان، واکنش منطق  یت(، هویشنهادیپ   یرو تصو  یادراک  یرتصو  ی،انعکاس  یرتصو  ی،تصنع

تر است. در تر باشد، مناسبکینزد  کیبه عدد    بیضر  نیا  زانی، هر چه مگفته شدهمان طور که  گزارش شده است.    5-1جدول  

 . به دست آمده است یقابل قبولبسیار در سطح  متغیرهای مستقل و وابستهپرسش نامه در مورد   ییا یپژوهش مقدار پا نیا

 ميزان آلفای كرونباخ برای متغيرهای تحقيق  . 5 -1جدول 

 مقدار آزمون  متغیرها 

 0.98 هوشمند   یهادر خانه   یااش  ینترنتده در قبال استفاده از اتفاده ادراك ش هولت اسس

 0.99 هوشمند  یهادر خانه   یااش  ینترنتده در قبال استفاده از اادراك ش   یسودمند

 0.96 هوشمند   یهادر خانه   یااش  ینترنتدر قبال استفاده از ا  یانمشتر  یآگاه

 0.97 های هوشمند در خانه   یااش   ینترنتاعتماد در قبال استفاده از ا

 0.93 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یفناور  یرشپذ
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 پایایی تركيبی مدل 

ت که پایایی متغیرها را نه به صورت مطلق بلکه با توجه  تر نسبت به آلفای کرونباخ اسمعیار پایایی ترکیبی، معیاری مدرن

باشد،    7/0کند. در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی برای هر متغیر بیشتر از  هایشان با یکدیگر محاسبه میبه همبستگی شاخص

 تحقیق به شرح جدول زیراست.پایایی ترکیبی هر یک از متغیرهای .  (1391، ملکان)نشان از پایداری درونی مناسب مدل دارد 

 پایایی تركيبی مدل. 6-1جدول 

 مقدار آزمون  متغیرها 

 0.90 هوشمند   یهادر خانه   یااش  ینترنتده در قبال استفاده از اتفاده ادراك ش هولت اسس

 0.90 هوشمند  یهادر خانه   یااش  ینترنتده در قبال استفاده از اادراك ش   یسودمند

 0.95 هوشمند   یهادر خانه   یااش  ینترنتدر قبال استفاده از ا  یانمشتر  یآگاه

 0.91 های هوشمند در خانه   یااش   ینترنتاعتماد در قبال استفاده از ا

 0.94 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یفناور  یرشپذ

 

ند و بنابراین از لحاظ پایایی  به باال هست  7/0شود، همه متغیرها دارای پایایی ترکیبی  طور که در جدول  مشاهده میهمان

 گیرد. ترکیبی نیز، مدل مورد تائید قرار می

 

 یی محتوا  ییروا

 CVRجدول تصميم گيری در مورد . 7-1جدول 

تعداد  

 متخصصان 
حداقل مقدار  

CVR 

تعداد  

 متخصصان 
حداقل مقدار  

CVR 

تعداد  

 متخصصان 
حداقل مقدار  

CVR 

تعداد  

 متخصصان 
حداقل مقدار  

CVR 

5 99/0 9 78/0 13 54/0 25 37/0 

6 99/0 10 62/0 14 51/0 30 33/0 

7 99/0 11 59/0 15 49/0 35 31/0 

8 75/0 12 56/0 20 42/0 40 29/0 

 

نفر از افراد خبره در حوزه مطرح شده در پژوهش حاضر قرار داد شد   30در مطالعه حاضر، پرسشنامه تنظیم شده در اختیار 

به    "ندارد  یضرورت"و    "ندارد  یضرورت  یاست ول  یدمف"،  "است  یضرور"و از آنها خواسته شد که نظر خود را در قالب سه پاسخ  

باشد، از آنجایی که حداقل  می  0.46اندازه گیری شده، برابر با    CVRمحاسبه شد. مقدار    CVRهر سوال ارائه کنند، سپس مقدار  

توان این باشد، مقدار به دست آمده از مقدار استاندارد باالتر بوده و میمی  0.33نفر برابر    30برای جامعه متخصصان    CVRمقدار  

تواند هدف در نظر  باشد و میپرسشنامه تنظیم شده در این مطالعه از روایی محتوایی الزم برخوردار میچنین عنوان نمود که  

 گرفته شده در این مظالعه را به درستی مورد ارزیابی قرار دهد. 

 

 مدل   9روایی همگرای 

( 1981)  11شد. فورنل و الرکر   استفاده   (AVE)  10به منظور بررسی روایی همگرای مدل از میانگین واریانس استخراج شده 

است؛ بدین معنی    5/0را برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده و اظهار داشتند که مقدار بحرانی این معیار عدد    AVEمعیار  

 
9 Convergent Validity 
10 Average Variance Extracted 
11 Fornell & Larker 
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مقدار   می  5/0باالی    AVEکه  نشان  را  قبول  قابل  همگرای  جدول روایی  شرح  به  تحقیق  مدل  برای  معیار  این  مقادیر  دهد. 

 زیراست. 

 مدل  یهمگرا ییروا . 8-1 جدول

 آزمون   مقدار متغیرها 

 0.65 هوشمند   یهادر خانه   یااش  ینترنتده در قبال استفاده از اتفاده ادراك ش هولت اسس

 0.51 هوشمند  یهادر خانه   یااش  ینترنتده در قبال استفاده از اادراك ش   یسودمند

 0.68 هوشمند   یهادر خانه   یااش  ینترنتدر قبال استفاده از ا  یانمشتر  یآگاه

 0.70 های هوشمند در خانه   یااش   ینترنتاعتماد در قبال استفاده از ا

 0.52 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یفناور  یرشپذ

 

از     AVEشود، مقدار  طور که مشاهده میهمان به معنی تائید روایی همگرای   5/0همه متغیرها بیشتر  است و این مورد 

 مدل است.  

 

 مدل   12روایی واگرای 

، بررسی این امر به Smart PLSافزار   به منظور بررسی روایی واگرای مدل از معیار فورنل و الرکر استفاده شده است. در نرم

ماتریس صورت میوسیله مقادیر  خانهپذیرد که  ی یک  و جذر  متغیرها  بین  مقادیر ضرایب همبستگی  حاوی  ماتریس  این  های 

AVE    مربوط به هر متغیر است. در جدول زیر، این ماتریس که مربوط به متغیرهاست نشان داده شده است. مدل در صورتی

 ن بیشتر باشد. روایی واگرای قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی ماتریس از مقادیر زیرین آ

 مدل  یواگرا  ییروا  . 9-1جدول 

 

تفاده  هولت اسس

ده در قبال  ادراك ش

  ینترنتاستفاده از ا

  یهادر خانه   یااش

 هوشمند 

ادراك    یسودمند

ده در قبال  ش

  ینترنتاستفاده از ا

  یهادر خانه   یااش

 هوشمند 

در    یانمشتر  یآگاه

قبال استفاده از  

در    یااش  ینترنتا

 هوشمند   یهاخانه 

اعتماد در قبال  

استفاده از  

در    یااش  ینترنتا

های  خانه 

 هوشمند 

  یفناور  یرشپذ

در    یااش  ینترنتا

  هایخانه 

 هوشمند 

ده  تفاده ادراك ش هولت اسس

  ینترنتدر قبال استفاده از ا

 هوشمند   یهادر خانه   یااش
0.892     

ده در  ادراك ش   یسودمند

  یااش  ینترنتقبال استفاده از ا

 هوشمند   یهادر خانه 
0.847 0.885    

در قبال    یانمشتر  یآگاه

در    یااش  ینترنتاستفاده از ا

 هوشمند   یهاخانه 
0.809 0.865 0.869   

اعتماد در قبال استفاده از  

های  در خانه   یااش  ینترنتا

 هوشمند 
0.782 0.795 0.821 0.893  

 0.857 0.824 0.759 0.724 0.700  یااش  ینترنتا  یفناور  یرشپذ

 
12 Discriminant Validity 
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تفاده  هولت اسس

ده در قبال  ادراك ش

  ینترنتاستفاده از ا

  یهادر خانه   یااش

 هوشمند 

ادراك    یسودمند

ده در قبال  ش

  ینترنتاستفاده از ا

  یهادر خانه   یااش

 هوشمند 

در    یانمشتر  یآگاه

قبال استفاده از  

در    یااش  ینترنتا

 هوشمند   یهاخانه 

اعتماد در قبال  

استفاده از  

در    یااش  ینترنتا

های  خانه 

 هوشمند 

  یفناور  یرشپذ

در    یااش  ینترنتا

  هایخانه 

 هوشمند 

 هوشمند   هایدر خانه 

 

ی اعداد قطر اصلی از اعداد ستون زیرین خود بیشتر هستند که این مورد  شود، همهطور که در جدول باال مشاهده میهمان

 به معنی روایی واگرای )افتراقی( قابل قبول مدل است.

 

 ارزیابی مدل ساختاری

 t   (T-values )اعداد معناداری  

 

 در حالت ضرایب معناداری  يقتحق یمدل معادالت ساختار  . 7-1شکل 

از    T-valueنتایج   همگی  فوق،  شکل  در  شده  می  96/1گزارش  میبیشتر  بنابراین  سطح باشد،  در  که  گرفت  نتیجه  توان 

و نیازی به حذف هیچ یک از سواالت از مدل   یردگیمد نظر قرار م یمدل معادالت ساختار یسواالت برادرصد، کلیه  95معناری 

 نیست.

 

 2Rمعيار  

 مدل  یوابسته  يرهایمتغ 2R مقدار  . 10-1جدول 

 مقدار آزمون  متغیرها 

 0.843 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یفناور  یرشپذ

 

مقادیر  طور که مشاهده میهمان باشد که طبق می  843/0  های هوشمنددر خانه  یااش  ینترنتا  یفناور  یرشپذ   2Rشود، 

 قوی است.  2R(، دارای مقدار 1998بندی چین )دسته
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 2Qمعيار  

ی قدرت تعیین شده است که به ترتیب نشان دهنده  35/0و    15/0،  02/0بینی مدل، سه مقدار  در مورد شدت قدرت پیش

 .  (1394، احمدی و  فرازمند)بینی ضعیف، متوسط و قوی مدل در قبال آن متغیر است پیش

 مدل  یوابسته يرمتغ 2Q مقدار . 11-1جدول 

 مقدار آزمون  متغیرها

 0.318 های هوشمنددر خانه یااش ینترنتا یفناور یرشپذ

 

ی مدل که در جدول فوق نشان داده شده، مشخص است که به دست آمده برای متغیرهای وابسته  2Qبا توجه به مقدار  

 مدل برای متغیرهای وابسته در سطح قوی قرار دارد.بینی قدرت پیش

 

 ارزیابی مدل كلی 

معرفی شده است. به این معنی که در    GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای    36/0و    25/0،  01/0سه مقدار  

محاسبه  مقدار  صورت  برای    01/0ی  آن  به  نزدیک  می  GOFو  مدل،  که  یک  گرفت  نتیجه  حد  توان  در  مدل  آن  کلی  برازش 

برازش کلی مدل در سطح قابل قبول   36/0و    25/0های مدل پرداخت. برای مقادیر  ضعیفی است و باید به اصالح روابط بین سازه

دارد   شاه)قرار  و  )   (.1392محمدی،    دهقانان  اشتراکی  مقادیر  شده،  داده  توضیحات  به  توجه  و  Communalityبا   )2R   متغیر

 گردد. ارائه می 12-1و نیز میانگین این دو معیار به صورت جدول ی مدل وابسته

2R و  یاشتراك یرمقاد . 12-1جدول 
 مدل  یوابسته  يرهایمتغ  

 2R مقادیر اشتراکی متغیر

 - 0.715 هوشمند  یهادر خانه یااش ینترنتده در قبال استفاده از اتفاده ادراك شهولت اسس

 - 0.721 هوشمند ی هادر خانه یااش ینترنتدر قبال استفاده از ا دهادراك ش یسودمند

 - 0.831 هوشمند یهادر خانه یااش ینترنتدر قبال استفاده از ا یانمشتر ی آگاه

 - 0.791 های هوشمنددر خانه یااش ینترنتاعتماد در قبال استفاده از ا

 0.843 0.881 های هوشمنددر خانه یااش ینترنتا یفناور یرشپذ

 0.843 0.787 میانگین 

 

 به صورت زیر قابل محاسبه است:  GoFبا توجه به جدول باال، مقدار 

(1-1) 814.0843.0787.0( 2 === RiesCommunalitGoF

 

محاسبه شده که نشان از برازش کلی قوی و بسیار مناسب    814/0برای مدل کاالی بادوام این پژوهش برابر با    GOFمقدار  

 توان به بررسی فرضیات تحقیق پرداخت.مدل دارد. با توجه به برازش قوی مدل کلی، حال می

 

 آزمون فرضيات 

 فرضيه اول 

0H :ست.نی یرگذارآن تاث یرشهای هوشمند بر پذدر خانه یااش ینترنتدر قبال استفاده از ا ده تفاده ادراك شهولت اسس 

1Hاست. یرگذارآن تاث یرشهای هوشمند بر پذدر خانه یااش ینترنتده در قبال استفاده از اتفاده ادراك شهولت اس: س 

 . گرددیآن در ادامه ارائه م جیتا استفاده شد که ن رگرسیون تک متغیرهاز آزمون  هیفرض نیبه منظور آزمون ا
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 مدل رگرسيونی ضرایب پردازش . 13  -1جدول 

 

آماره   معناداری  F   (05/0000/0سطح  =Sig  از کمتر  می  5(  نشان  و  بوده  با  درصد  فرضیه  که  درصد    95دهد 

و   شده  پذیرفته  اسس  ینباطمینان  شهولت  ادراك  اتفاده  از  استفاده  قبال  در  خانه  یااش  ینترنتده    یرش پذو    هوشمند  یهادر 

)   وجود دارد.   یرابطه معنادار  های هوشمنددر خانه  یااش  ینترنتا تعیین  با توجه به ضریب  توان گفت که  ( می0.324همچنین 

باشد  (، گواه بر این واقعیت می0.105مدل ارائه شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده )

  ز ی ن  (1.930)  واتسون-نیآماره دوربنمایند. مقدار  ت متغیر وابسته را تبیین میدرصد از تغییرا   10.5که متغیر مستقل در حدود  

ی سریالی در اجزای خود همبستگوجود  مشکل    رها یمتغ  نیکرد که ب   یرگیجه ینت  توانیپس م   باشد، یم  5/2تا    5/1  نیچون ب

رگرسیون  ندارد  اخالل  معنی.  وجود  مقدار  سطوح  مستقل  داری  متغیر  اسسضریب  شهولت  ادراك  از تفاده  استفاده  قبال  در  ده 

  یرش متغیر وابسته پذ  بررگرسیونی ارائه شده    مستقل در مدل   متغیردهد که این  نشان می  هوشمند  یهادر خانه  یااش  ینترنتا

از سوی دیگر، سطح معنی داری  های هوشمنددر خانه  یااش   ینترنتا تاثیرگذار هستند،  ا،  دهد که مدل  نشان می  ز مبداءعرض 

ده در قبال  تفاده ادراك شهولت اسس(،  1.912)  ضرایب عرض از مبداباشد. از سوی دیگر،  رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می

با عالمت مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم بین این (  0.424)  هوشمند  یها در خانه   یااش   ینترنتاستفاده از ا

 .رایب با متغیر وابسته استض

 

 فرضيه دوم 

0H :ست.نی یرگذارتاث یرش آنهای هوشمند بر پذ در خانه یااش ینترنتده در قبال استفاده از اادراك ش یسودمند 

1H :است. یرگذار آنتاث یرشهای هوشمند بر پذ در خانه یااش ینترنتده در قبال استفاده از اادراك ش یسودمند 

 . گرددیآن در ادامه ارائه م جیاستفاده شد که نتا  رهیتک متغ ونی از آزمون رگرس هیفرض نیمنظور آزمون ابه 

 مدل رگرسيونی ضرایب پردازش . 14-1جدول 

 مستقل  متغیر

 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یرشپذ  متغیر وابسته:  

 معیار ضرایب   انحراف  ضرایب 
مقدار آمار  

 tآزمون  

سطح  

 معناداری 
 نتیجه

 0.000 5.276 0.362 1.912 عرض از مبدا 

پذیرش فرضیه  

 برهان 
ده  تفاده ادراك ش هولت اسس

  ینترنتدر قبال استفاده از ا

 های هوشمند در خانه   یااش

0.424 0.103 4.109 0.000 

 آزمون 

 تحلیل واریانس 
 F 16.887آماره  

 F 0.000سطح معناداری آماره  

 توان تبیین
 0.324 ضریب تعیین 

 0.105 ضریب تعیین تعدیل شده

 1.930 واتسون -آماره دوربین استقالل خطا 

 مستقل  متغیر
 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یرشپذ  متغیر وابسته:  

 نتیجه معناداری سطح   tمقدار آمار آزمون   معیار ضرایب   انحراف  ضرایب 

 0.000 8.563 0.270 2.315 عرض از مبدا 
پذیرش فرضیه  

 برهان 
ده در قبال  تفاده ادراك شاس  سودمندی

های  در خانه   یااش  ینترنتاستفاده از ا
0.313 0.078 4.035 0.000 
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آماره   معناداری  F   (05/0000/0سطح  =Sig  از کمتر  می  5(  نشان  و  بوده  با    دهددرصد  فرضیه  درصد    95که 

اتفاده ادراك شاس  سودمندی  ینباطمینان پذیرفته شده و   از    یرش پذو    هوشمند  یهادر خانه  یااش  ینترنتده در قبال استفاده 

)   وجود دارد.   یرابطه معنادار  های هوشمنددر خانه  یااش  ینترنتا تعیین  با توجه به ضریب  توان گفت که  ( می0.319همچنین 

باشد  (، گواه بر این واقعیت می0.102ه با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده )مدل ارائه شد

  ز ی ن  (2.082)  واتسون-نیآماره دوربنمایند. مقدار  درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می  10.2که متغیر مستقل در حدود  

ی سریالی در اجزای خود همبستگوجود  مشکل    رها یمتغ  نیکرد که ب   یرگیجه ینت  نتوایپس م   باشد، یم  5/2تا    5/1  نیچون ب

ده در قبال استفاده از تفاده ادراك شاس  ضریب متغیر مستقل سودمندیداری مقدار  سطوح معنی.  وجود ندارد  اخالل رگرسیون 

  یرش متغیر وابسته پذ  بررگرسیونی ارائه شده    مستقل در مدل   متغیردهد که این  نشان می  هوشمند  یهادر خانه  یااش  ینترنتا

از سوی دیگر، سطح معنی داری  های هوشمنددر خانه  یااش   ینترنتا تاثیرگذار هستند،  از مبداء،  دهد که مدل  نشان می  عرض 

نیز می از مبدا  از سوی دیگر،  رگرسیونی دارای عرض  از مبداباشد.  ادراك شاس  (، سودمندی2.315)  ضرایب عرض  ه در دتفاده 

ا از  با عالمت مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم (  0.313)  هوشمند  یهادر خانه  یااش  ینترنتقبال استفاده 

 .بین این ضرایب با متغیر وابسته است

 

 فرضيه سوم 

0H :ست.نی  یرگذارتاث یرش آنهای هوشمند بر پذدر خانه یااش ینترنتدر قبال استفاده از ا یانمشتر ی آگاه 

1H :است. یرگذارتاثآن  یرشهای هوشمند بر پذدر خانه یااش ینترنتدر قبال استفاده از ا یانمشتر ی آگاه 

 . گرددیآن در ادامه ارائه م جیاستفاده شد که نتا  رهیتک متغ ونی از آزمون رگرس هیفرض نیبه منظور آزمون ا

 مدل رگرسيونی ضرایب پردازش  . 15  -1جدول 

 مستقل  متغیر
 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یرشپذ  متغیر وابسته:

 نتیجه معناداری سطح   tمقدار آمار آزمون   معیار ضرایب   انحراف  ضرایب 

پذیرش   0.000 5.603 0.252 1.414 عرض از مبدا 

فرضیه 

 برهان 
در قبال استفاده از    یانمشتر  یآگاه

 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا
0.573 0.072 7.947 0.000 

 آزمون 

تحلیل 

 واریانس 

 F 16.887آماره  

 F 0.000سطح معناداری آماره  

 توان تبیین
 0.552 ضریب تعیین 

 0.305 ضریب تعیین تعدیل شده

 1.982 واتسون -آماره دوربین استقالل خطا 

 هوشمند 

 آزمون 

تحلیل 

 واریانس 

 F 16.277آماره  

سطح معناداری آماره  
F 

0.000 

توان  

 تبیین 

 0.319 ضریب تعیین 

ضریب تعیین تعدیل 

 شده 
0.102 

استقالل  

 خطا 

-آماره دوربین

 واتسون 
2.082 
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آماره   معناداری  F   (05/0000/0سطح  =Sig  از کمتر  می  5(  نشان  و  بوده  با  درصد  فرضیه  که  درصد    95دهد 

در    یااش  ینترنتا  یرشپذ و    های هوشمنددر خانه  یااش  ینترنتدر قبال استفاده از ا  یانمشتر  یآگاه   ینباطمینان پذیرفته شده و  

توان گفت که مدل ارائه شده با  ( می0.552همچنین با توجه به ضریب تعیین )  وجود دارد.  یرابطه معنادار  های هوشمندخانه

( شده  تعدیل  تعیین  ضریب  مقدار  دیگر،  سوی  از  و  شده  برازش  باالیی  می0.305دقت  واقعیت  این  بر  گواه  متغیر (،  که  باشد 

  نیچون ب  زین  (1.982)  واتسون-نیآماره دوربمقدار    نمایند. درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می  30.5مستقل در حدود  

م  باشد، یم  5/2تا    5/1 ب  یرگیجه ینت  توانیپس  که  همبستگ وجود  مشکل    رهای متغ  نیکرد  اخالل  خود  اجزای  در  سریالی  ی 

ندارد  رگرسیون معنی.  وجود  مقدار  سطوح  مستقل  داری  متغیر  ا  یانمشتر  ی آگاهضریب  از  استفاده  قبال  در    یااش  ینترنتدر 

در    یااش  ینترنتا  یرش متغیر وابسته پذ  بر رگرسیونی ارائه شده    مستقل در مدل   متغیردهد که این  نشان می  های هوشمندخانه

دارای   دهد که مدل رگرسیونینشان می  عرض از مبداء ، تاثیرگذار هستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری  های هوشمندخانه

در    یااش  ینترنتدر قبال استفاده از ا  یانمشتر  ی آگاه(،  1.414)   ضرایب عرض از مبداباشد. از سوی دیگر،  عرض از مبدا نیز می

با عالمت مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم بین این ضرایب با متغیر وابسته (  0.573)  های هوشمندخانه

 .است

 

 فرضيه چهارم

0H :ست.نی یرگذارتاثآن  یرشهای هوشمند بر پذ در خانه یااش ینترنتعتماد در قبال استفاده از اا 

1Hاست. یرگذارتاث یرش آنهای هوشمند بر پذ در خانه یااش ینترنت: اعتماد در قبال استفاده از ا 

 . گرددیآن در ادامه ارائه م جیاستفاده شد که نتا  رهیتک متغ ونی از آزمون رگرس هیفرض نیبه منظور آزمون ا

 مدل رگرسيونیضرایب پردازش  .  16-1جدول  

 مستقل  متغیر
 های هوشمند در خانه   یااش  ینترنتا  یرشپذ  متغیر وابسته:  

 نتیجه معناداری سطح   tمقدار آمار آزمون   معیار ضرایب   انحراف  ضرایب 

 0.000 12.703 0.185 2.348 عرض از مبدا 
پذیرش  

فرضیه 

 برهان 

اعتماد در قبال استفاده از  

های  در خانه   یااش  ینترنتا

 هوشمند 

0.466 0.063 5.822 0.000 

 آزمون 

تحلیل 

 واریانس 

 F 33.901آماره  

 F 0.000سطح معناداری آماره  

 توان تبیین
 0.437 ضریب تعیین 

 0.191 ضریب تعیین تعدیل شده

 2.153 واتسون -آماره دوربین استقالل خطا 

 

آماره   معناداری  F   (05/0000/0سطح  =Sig  از کمتر  می  5(  نشان  و  بوده  با  درصد  فرضیه  که  درصد    95دهد 

  هایدر خانه  یااش  ینترنتا  یرشپذ و    های هوشمنددر خانه  یااش   ینترنتاعتماد در قبال استفاده از ا  ینباطمینان پذیرفته شده و  

توان گفت که مدل ارائه شده با دقت باالیی  ( می0.437همچنین با توجه به ضریب تعیین )  وجود دارد.  یرابطه معنادار  هوشمند

باشد که متغیر مستقل در حدود  (، گواه بر این واقعیت می0.191برازش شده و از سوی دیگر، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده )

وابس  19.1 متغیر  تغییرات  از  میدرصد  تبیین  را  مقدار  ته  دوربنمایند.  ب  زین   (2.153)  واتسون-نیآماره   5/2تا    5/1  نیچون 

وجود    ی سریالی در اجزای اخالل رگرسیونخود همبستگوجود  مشکل    رهایمتغ  نیکرد که ب  یر گیجه ینت  توانیپس م   باشد،یم

دهد  نشان می  های هوشمنددر خانه  یااش  ینترنتاستفاده از ااعتماد در قبال  ضریب متغیر مستقل  داری مقدار  سطوح معنی.  ندارد
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این   مدل  متغیرکه  در  شده    مستقل  ارائه  پذ  بررگرسیونی  وابسته  خانه  یااش  ینترنتا  یرشمتغیر  هوشمنددر  تاثیرگذار  های   ،

باشد. از  ا نیز میدهد که مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدنشان می  عرض از مبداءهستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری  

از مبدا سوی دیگر،   ا(،  2.348)  ضرایب عرض  از  استفاده  در قبال  با عالمت  (  0.466)  های هوشمنددر خانه  یااش  ینترنتاعتماد 

 . مثبت گزارش شده است و نشان دهنده رابطه مستقیم بین این ضرایب با متغیر وابسته است

 

 بحث و نتيجه گيری 
های هوشمند بر  در خانه  ایاش   نترنتیده در قبال استفاده از اتفاده ادراك شهولت اسسد که  دهنتایج فرضیه اول نشان می

 شود که: . بنابراین پیشنهاد میاست رگذاریآن تاث رشیپذ

 ی، از اینترنتی اشیا استفاده کنند. وربهره یشافزاهای هوشمند به منظور کاربران در خانه •

 استفاده کنند.  یااش ینترنتیاز ا ی، زندگ  هایینههوشمند به منظور کاهش هز  هایکاربران در خانه •

 استفاده کنند. یااش ینترنتیاز ا ،روزمره های یتهای هوشمند به منظور کنترل بهتر بر فعالکاربران در خانه •

 ه کنند. استفاد یااش ینترنتیروزمره، از ا یفهای هوشمند به منظور کمک به انجام وظاکاربران در خانه •

 رشیهای هوشمند بر پذدر خانه  ایاش  نترنتیده در قبال استفاده از اادراك ش  یسودمنددهد که  نتایج فرضیه دوم نشان می

 شود که:. بنابراین پیشنهاد میاست رگذاریتاث

 باشد. هوشمند واضح و قابل فهم   یها در خانه یااش ینترنتااستفاده از  •

 باشد. های هوشمند آسان در خانه یااش ینترنتا یستممهارت در استفاده از س کسب •

 باشد. های هوشمند آسان در خانه یااش ینترنتاز انواع گوناگون ا استفاده •

 قابل قبولی برخوردار باشد.  ینسب یتمزاز  یکنترل هاییستمس یرهای هوشمند نسبت به سادر خانه یااش اینترنت •

 باشد.  یسازگار یژگیو یهوشمند دارا یهاانهدر خ یااش اینترنت •

 باشد یریآزمون پذ  یژگیو یهای هوشمند دارادر خانه یااش اینترنت •

می  نشان  سوم  فرضیه  که  نتایج  ا  انیمشتر  یآگاهدهد  از  استفاده  قبال  خانه   ایاش   نترنتیدر  پذدر  بر  هوشمند   رش یهای 

 شود که:. بنابراین پیشنهاد میاست رگذاریتاث

 باشد. عاقالنه به صورت های هوشمند در خانه یااش ینترنتاستفاده از اباید  •

 باشد.  یندهای هوشمند خوشادر خانه یااش ینترنتاز ا باید استفاده •

 باشد.  یهای هوشمند دوست داشتندر خانه یااش ینترنتاز  ا باید استفاده •

 باشد. های هوشمند سودمند  در خانه ایاش ینترنتاز ا باید استفاده •

از ادهد که  نتایج فرضیه چهارم نشان می  رگذاریتاث  رشیهای هوشمند بر پذدر خانه  ایاش  نترنتیاعتماد در قبال استفاده 

 شود که:. بنابراین پیشنهاد میاست

 داده شود.  ها تا جای ممکن افزایش ضریب اطمینان، اعتماد و ایمنی اطالعات موجود در این دستگاه •

 باشد های هوشمند مناسب  در خانه یااش ینترنتاستفاده از ا یبرا ی اجتماع  باید دید •

 باشد.  های هوشمند شناخته شده و در دسترس در خانه یااش ینترنتا ی حام باید سازمان •

 ند. ده را ارائه یخوب یبانیهای هوشمند خدمات پشتدر خانه یااش ینترنتا ی حام اید سازمانب •
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