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چکیده
هدف :این مطالعه با هدف شناسایی شیوه ای که خوش بینی و نوآوری مصرف کنندگان (محرک های آمادگی فناوری) بر
گرایش آنها به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری است مورد بررسی قرار می دهد .در واقع مسئله اصلی تحقیق چگونگی
تاثیر سن بر خوش بینی  ،نوآوری و تاثیر آن بر انگیزه لذت جویانه و سودمندانه و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری
است .روش  :پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات ،تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع
همبستگی است .سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت پارس خودرو به تعداد  1650که حجم نمونه  312نفر از بین
آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است .بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها جمعیت شناختی و استخراج شاخصهای مرکزی از آمار توصیفی و نرمافزار SPSS 24و برای تجزیهوتحلیل آمار
استنباطی از مدل معادالت ساختاری و از نرمافزار  PLS2 Smartاستفادهشده است .یافتهها :یافتههای تحقیق حاکی از
اثر مثبت و معنیدار متغیرهای که سن بر خوش بینی  ،نوآوری و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تاثیر دارد.
نتیجهگیری :یکی از پیامدهای بازاریابی این مطالعه این است که تمرکز بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به فناوری کافی
نیست ،زیرا الزم است تأثیرات آنها بر تمایل به استفاده از خدمات در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :خوش بینی ،نوآوری ،انگیزه لذت جویانه و سودمندانه ،رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری
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مقدمه

فناوری یکی از تأثیرگذارترین عوامل در جامعه مدرن است .پیشرفت فناوری همانند گسترش محصوالت حاصل از آن
با سرعتی گیج کننده اتفاق می افتد (Byrne,2016).در حال حاضر  76.4 ،درصد از جمعیت جهان دارای تلفن همراه
هستند و فیس بوک  ،بزرگترین شبکه اجتماعی  ،در کل حدود  2.5میلیارد کاربر فعال دارد  ،تقریبا دو برابر بیشتر از
 5سال پیش عالوه بر این  ،تعداد مشترکان نتفلیکس  ،یک سرویس پخش ویدئو  158 ،میلیون نفر است که تقریباً 3
برابر پنج سال پیش است .ارقام فوق الذکر به ما ایده ای از تأثیرات عظیم اجتماعی و اقتصادی فناوری و محصوالت و
خدمات مشتق شده از آن می دهند (Staddon, 2020).این توضیح فوق تعداد فزاینده مطالعات در مورد رفتار انسان
و مصرف کننده در استفاده از فن آوری و عالقه زیاد به سازمانهایی از بخش دولتی و خصوصی  ،اعم از انتفاعی و غیر
انتفاعی است .ارقام فوق الذکر به ما ایده ای از تأثیرات عظیم اجتماعی و اقتصادی فناوری و محصوالت و خدمات
مشتق شده از آن می دهند) . (Harith et al., 2019چنین سازمان هایی می توانند از این دانش روزافزون برای تولید
برنامه های اجتماعی بهتر یا توسعه محصوالت و خدمات سازگارتر با کاربران استفاده کنند (Brown, 2020).اگرچه
تحقیقات قبلی مهم بوده است  ،اما این مطالعه دو شکاف مهم را در ادبیات شناسایی کرده است .اول  ،مطالعات
موجود بر توصیه برای تحقیقات بیشتر در زمینه های خاص  ،به ویژه در رابطه بین نگرش مصرف کننده نسبت به
فناوری (آمادگی فناوری) و صفات مختلف روانشناختی مصرف کنندگان  ،تأکید کرده اند (Brown, 2020) .عالوه بر
این  ،تحقیقات قبلی در مورد این موضوعات بیشتر از کشورهای در حال توسعه بیشتر به کشورهای پیشرفته متمرکز
شده است  ،حتی اگر اکثر جمعیت جهان در کشورهای اخیر زندگی می کنند و عالوه بر این  ،در مناطق در حال
توسعه رشد مصرف محصوالت مبتنی بر فناوری و خدمات انتظار می رود در سالهای آینده سریعتر باشد .سازمانهایی
مانند بخش دولتی و خصوصی  ،اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی می توانند از این دانش(فناوری) بطور روزافزون برای
تولید برنامه های اجتماعی بهتر یا توسعه محصوالت و خدمات سازگارتر با کاربران استفاده کنند(Staddon, 2020).

مطالعه حاضر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کرج که کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند برای
کارهای میدانی انتخاب کرده است.مطالعه حاضر با هدف تمرکز بر مکانیزم های محرک آمادگی فناوری (خوش بینی
و نوآوری مصرف کنندگان) و انگیزه های مصرف (لذت جویانه و سودگرایانه) در توضیح گرایش مصرف کنندگان به
استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری  ،سعی در پر کردن این شکاف ها دارد .بطور کلی این تحقیق در پی آن است که
به این پرسش اساسی یعنی :تاثیر سن بر خوش بینی  ،نوآوری و تاثیر آن بر انگیزه لذت جویانه و سودمندانه و
رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری چگونه است ؟ پاسخ دهد
ادبیات و بیشینه پژوهش
این مطالعه با هدف شناسایی روشی که در آن خوش بینی و نوآوری مصرف کنندگان (محرک های آمادگی فناوری) بر تمایل
آنها به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری می پردازد .در این راستا نگرش یکی از مفاهیم اساسی در نظریه تحقیق درباره
رفتار مصرف کننده است (Harith et al., 2019).این مفهوم به جنبه روانی مصرف کننده و به طور خاص به استعداد مصرف
کننده برای رفتار در مقابل جسم اشاره دارد .در مطالعه حاضر  ،موضوع مورد عالقه فناوری ها و محصوالت و خدمات مبتنی بر
فناوری است.از بین مجموعه های نظری کار که برای پرداختن به نگرش مصرف کنندگان نسبت به فناوری تهیه شده ،
گسترده ترین شاخص آمادگی فناوری است که توسط خالق آن تعریف شده است ، .به عنوان استعداد مصرف کنندگان برای
پذیرش و استفاده از فن آوری های جدید می باشد .نگرش مصرف کننده نسبت به فناوری از دیدگاه شاخص آمادگی فناوری
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چهار بعد دارد :خوش بینی  ،نوآوری  ،ناراحتی و ناامنی .دو بعد اول  ،خوش بینی و نوآوری  ،محرک ها یا محرک های رفتار
هستند (Hong, 2017) .به گفته ) ، Keith, (2019خوش بینی نگرشی مثبت نسبت به فناوری و نتایج و فوایدی است که
ارائه می دهد  ،در حالی که نوآوری گرایش مصرف کنندگان به اولین پذیرش و استفاده از فناوری های جدید است .از طرف
دیگر  ،دو بعد دیگر  ،ناراحتی و ناامنی  ،بازدارنده محسوب می شوند Keith,(2019) .احساس ناراحتی را احساس مصرف
کننده در تحت فشار قرار گرفتن فناوری و عدم کنترل آن دانست  ،در حالی که عدم امنیت  ،بی اعتمادی مصرف کننده به
فناوری  ،نتایج آن و پیامدهای آن است (Staddon, 2020).خوش بینی و نوآوری  ،عامالن آمادگی برای فناوری  ،به دلیل
اهمیت خود در ادبیات مربوط به رفتار مصرف کننده در استفاده از فناوری  ،برجسته هستند (Byrne, 2016).از یک طرف ،
این محرک ها دارای خصوصیات روان سنجی قوی تری نسبت به بازدارنده ها هستند  ،که اندازه گیری آنها از قابلیت اطمینان
کمتری برخوردار است و پیچیده تر است. (Duarte, 2019).در زمینه سنجش نگرش نسبت به فناوری  ،عالوه بر شاخص
آمادگی نوآوری  ،مقیاس های مفهوم سازی و اندازه گیری دیگری نیز به عنوان گزینه های دیگر وجود دارد .با این حال  ،اشکال
اکثر آنها این است که آنها ساختارهای نگرش ها و انگیزه ها را در تعریف خود و در مقیاس های پیشنهادی جمع می کنند .در
موارد دیگر  ،مقیاس های پیشنهادی موارد بسیار کمی دارند (Horváth and Adıgüzel, 2018).در این چارچوب این
تحقیق به بررسی تاثیر سن بر خوش بینی  ،نوآوری و تاثیر آن بر انگیزه لذت جویانه و سودمندانه و رفتارهای مصرف کننده
مبتنی بر فناوری می پردازد که از جهت دستاوردهای نوآورانه با اهمیت تلقی می شود
در اتباط با مطالعات نزدیک به موضوع تحقیق می تواند مطالعات:ـ شافعی ،کریمی ،وکریمیان ( "،)1399بررسی تاثیر
انگیزه های فناوری بر گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری .".این تحقیق بررسی می کند که چگونه
انگیزه های فناوری ( سودمندی  ،سهولت  ،لذت جویی و غیره ) بر گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات مبتنی بر
فناوری تاثیر می گذارد  .نتایج نشان می دهدکه انگیزه های فناوری بر گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات مبتنی بر
فناوری تاثیر مثبت و معنی دار می گذارد .جاللی فراهانی ( " ،)1398تاثیر عوامل فناوری بر انگیزه های لذت طلبانه و
منفعت طلبانه و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری ".یافته های تحقیق نشان می
دهد که عوامل فناوری بر انگیزه های لذت طلبانه و منفعت طلبانه و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از محصوالت و
خدمات مبتنی بر فناوری از شرکت تاثیر مثبت می گذارد .ـ ) Cruz-Cárdenas, (2021در مقاله ای با عنوان “محرک های
آمادگی و انگیزه های فناوری برای مصرف در توضیح گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری ".نتایج
این تحقیق در سه مدل معادله ساختاری (برای هر سرویس یکی) سازگار بود .خوش بینی به طور غیرمستقیم و از طریق
وساطت انگیزه های لذت طلبانه و سودمندانه عمل می کند .نوآوری از طریق کانال غیرمستقیم مشابهی عمل می کند  ،اما
مستقیماً نیز عمل می کند .یکی از پیامدهای بازاریابی این مطالعه این است که تمرکز صرف بر نگرش مصرف کننده نسبت به
فناوری کافی نیست  ،زیرا الزم است تأثیرات غیرمستقیم آنها بر تمایل به استفاده از یک سرویس در نظر گرفته شود.ـ
) Brown,(2020در مقاله ای با عنوان " بررسی تاثیر محرکهای آمادگی  ،خوش بینی و نوآوری در فن آوری بر روی گرایش
مصرف کنندگان  ".این تحقیق توجه خود را به روشی متمرکز کرده است که محرکهای آمادگی  ،خوش بینی و نوآوری در
فن آوری بر روی گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری عمل می کنند .از طریق یک مطالعه دو فازی
که خدمات متنوعی را در نظر گرفت  ،این تحقیق دو نوع اقدام را پیشنهاد کرد :یک اثر مستقیم و یک اثر غیرمستقیم
(میانجیگری انگیزه های لذت طلبانه و سودمندانه) .از این طریق  ،مطالعه حاضر به دانش رفتار مصرف کننده در برابر
محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری کمک می کند Staddon,(2020)..در مقاله ای با عنوان " عوامل محرک آمادگی
فناوری با انگیزه های لذت طلبانه و منفعت طلبانه و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از محصوالت و خدمات مبتنی بر
فناوری  ".نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل محرک آمادگی فناوری با انگیزه های لذت طلبانه و منفعت طلبانه و
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تمایل مصرف کنندگان بر استفاده از محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری تاثیر مثبت و معنی داری می گذارد  .چندین
مطالعه قبلی همچنین جنبه های مختلف ارتباط عوامل محرک آمادگی فناوری با انگیزه های لذت طلبانه و منفعت طلبانه و
تمایل مصرف کنندگان به استفاده از محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری را بررسی کرده است .با این حال  ،این یکی از
اولین مطالعاتی است که در یک مدل مفهومی واحد مجموعه کاملی از روابط (مستقیم و غیرمستقیم) را مطرح و آن را در انواع
خدمات به کار برده است .همانطورکه مشخص است با توجه به چارچوب نظری تحقیق میتوان ارتباط میان متغیرهای تحقیق
در قالب مدل مفهومی زیر مشاهده نمود .با تجزیهوتحلیل و بررسی انواع مدلهای ارائهشده در حوزه مبانی نظری تحقیق ،
)Cruz-Cárdenas, (2021دلیل جامعیت و دربرداشتن کلیه متغیرهای تحقیق و نزدیکی به اهداف اصلی تحقیق “تعیین اثیر
ابعاد مبتنی بر استراتژی  ،تمایز  ،قابلیت  ،مخاطب و عملکرد بر موقعیتیابی برند شخصی از مقاله نامبردگان اقتباس گردید
است.
شکل :1مدل پیشنهادی تحقیق

فرضیه های تحقیق:
فرضیه فرعی  :1سن بر خوش بینی تأثیر می گذارد.
فرضیه فرعی  :2سن بر نوآوری تأثیر می گذارد.
فرضیه فرعی  :3سن بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر
فناوری تأثیر می گذارد.
فرضیه فرعی  :4خوش بینی بر رفتارهای مصرف کننده
مبتنی بر فناوری تأثیر می گذارد .فرضیه فرعی  :5نوآوری بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری دارد.فرضیه فرعی :6
انگیزه لذت جویانه بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تأثیر می گذارد.فرضیه فرعی  :7انگیزه سودمندانه بر رفتارهای
مصرف کننده تأثیر می گذارد .فرضیه فرعی  :8خوش بینی بر انگیزه لذت جویانه تأثیر می گذارد .فرضیه فرعی  :9خوش بینی
بر انگیزه سودمندانه تأثیر می گذارد.فرضیه فرعی  :10نوآوری بر انگیزه لذت جویانه تأثیر می گذارد.فرضیه فرعی  :11نوآوری بر
انگیزه سودمندانه تأثیر می گذارد.
روش تحقیق
با توجه به ویژگی موضوع روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادههای توصیفی از نوع همبستگی و
به دنبال یافتن روابط علی میان متغیرها از طریق مدل سازی معادالت ساختاری بوده است .جامعه آماری تحقیق دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمرکزکرج که کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام که تعداد آن  1650است وتعداد حجم نمونه
بر اساس فرمول کوکران جامعه  312نفر تخمین زده می شود  .روش نمونهگیری روش تصادفی ساده یا اتفاقی بوده است
.برای جمعآوری اطالعات موردنظر ،از دو روش کتابخانهای و میدانی استفادهشده است.روش کتابخانهای  :از کتابها ،مقاالت،
پایاننامهها و اینترنت جهت جمعآوری اطالعات موردنیاز در بخش ادبیات نظری پژوهش استفاده شد.روش میدانی  :برای گرد
آوری اطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه که اقتباسشده از مطالعه ) Cruz-Cárdenas et al. (2021استفادهشده است.
پرسشنامهای که در این تحقیق به کار گرفته شده است شامل دو بخش است :بخش سؤاالت جمعیت شناختی و بخش سؤاالت
بخش سؤاالت مربوط به متغیرهای خوش بینی،نوآوری،انگیزه لذت جویانه برای استفاده از فناوری انگیزه سودمندانه برای
استفاده از فناوری رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری بوده که شامل  21سوال هست:

208

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال چهارم ،شماره  ،11تابستان 1401

 -1بررسی روایی محتوایی :پرسشنامه تهیهشده به نظر اساتید راهنما  ،مشاور و 5نفر از خبرگان حوزه مطالعه که معاون
توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی البرز باسابقه  3تا  12ساله رسید و روایی پرسشنامه پس از انجام
اصالحات الزم به روش محتوایی تائید گردید.
 -2روایی سازه :در نرمافزار  PLSبه دو شکل محاسبه می گردد :روایی همگرا و روایی واگرا یا افتراقی که از دو شاخص معیار
فورنل و الر کر و آزمون بارهای عرضی استفاده شده است .بهمنظور بررسی پایایی ضریب آلفای کرنباخ  ،با استفاده از نرمافزار
 SPSS24محاسبه شد .بنابراین  ،پس از توزیع  30پرسشنامه بهعنوان آزمون اولیه  ،مقدار آلفا با استفاده از نرمافزار  SPSSبه
دست آمد .مقادیر آلفای محاسبهشده برای هر متغیر و آلفای کل در جدول پیوست  1-1آورده شده است .اگر آلفای کرنباخ از
 0.7باالتر باشد  ،پرسشنامه از قابلیت اطمینان برخوردار است که طبق نتایج در جدول زیر  ،پرسشنامه پایایی قابلقبولی دارد.
یافتههای تحقیق
جدول  :1آمار جمعیت شناختی

بررسی نرمالیتی دادههای متغیرها :پیش از آنکه
آزمونی انجام شود یا اقدام تعمیمی روی دادهها
اعمال شود ،باید نوع توزیع دادههای متغیرهای
موردمطالعه مشخص گردد تا بر اساس نوع توزیع
دادهها ی آن روش آماری مناسب و علمی بکار
گرفته شود .جهت بررسی نوع توزیع دادهها از
آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است.
همانطور که در جدول( پیوست) آمده است ،سطح
معنی داری آزمون کلموگروف اسمیرنف برای همه
متغیرها کمتر از سطح خطای  0.05بدست آمده
است .لذا میتوان اینگونه استنباط نمود که توزیع
دادهها ی همه متغیرها غیر نرمال بوده و باید از روشهای متناسب با نوع توزیع دادهها استفاده کرد .بررسی مدلهای اندازه
گیری :مدل اندازهگیری مدلی است که رابطه بین متغیرهای مکنون و سواالت (گویه ها) را مورد بررسی قرار میدهد ،به همین
دلیل نام دیگر آن مدل بیرونی است .اینک به بررسی آزمونهای مربوط برای مدل اندازهگیری میپردازیم .نمودار ( )1مدل در
حالت استاندارد شده بارهای عاملی و ضرایب مسیر را نشان می دهد .و نمودار ( )2مدل نهایی تحقیق در حالت ضرایب
معناداری تی را نشان می دهد.
شکل : 2مدل نهایی با ضرایب استاندارد شده بار عاملی و ضرایب مسیر(ارزیابی مدلهای اندازهگیری)
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شکل  3مدل نهایی با ضرایب ( t-Valuesارزیابی مدلهای اندازهگیری)

آزمون فرضیه های پژوهش:
پس از بررسی مدلهای اندازهگیری و ساختاری و کلی باید به تفسیر فرضیات پرداخته شود.
جدول : 2جدول نهایی نتایج آزمون فرضیات تحقیق

مسیر:

T_value

سطح معناداري

نتیجه

0.287

4.947

0.00

تائید

0.034

1.066

0.287

عدم تائید

0.237

4.130

0.00

تائید

0.281

4.581

0.00

تائید

متغیر مستقل  متغیر وابسته
سن  خوشبینی
سن  رفتارهاي مصرفکننده
سن  نوآوري
خوشبینی  انگیزه لذت جويانه
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مسیر:

T_value

سطح معناداري

نتیجه

0.259

3.732

0.00

تائید

0.391

6.902

0.00

تائید

0.404

7.643

0.00

تائید

0.259

4.558

0.00

تائید

0.390

7.245

0.00

تائید

0.190

3.963

0.00

تائید

0.235

3.848

0.00

تائید

متغیر مستقل  متغیر وابسته
خوشبینی  رفتارهاي مصرفکننده
خوشبینی  انگیزه سودمندانه
نوآوري  انگیزه لذت جويانه
نوآوري  رفتارهاي مصرفکننده
نوآوري  انگیزه سودمندانه
انگیزه لذت جويانه  رفتارهاي مصرفکننده
انگیزه سودمندانه  رفتارهاي مصرفکننده

نتایج حاصل از فرضیه اول مبنی بر سن بر خوش بینی تاثیر معناداری دارد .مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب
برابر  4.947و  0.287برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری()0.00
کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به
داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه اول تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.
در راستای این فرضیه میتواند گفت که نتایج این فرضیه با فرضیه مشابهه در مطالعات Cruz-Cárdenas, (2021) :با
عنوان " محرک های آمادگی و انگیزه های فناوری برای مصرف در توضیح گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات
مبتنی بر فناوری  Brown,(2020)- 2با عنوان " بررسی تاثیر محرکهای آمادگی  ،خوش بینی و نوآوری در فن آوری بر
روی گرایش مصرف کنندگان "  Staddon,(2020)-3یافتههای این مقاله “عوامل محرک آمادگی فناوری با انگیزه های
لذت طلبانه و منفعت طلبانه و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری -4 ".شافعی،
کریمی ،وکریمیان ()1398یافتههای این مقاله “بررسی تاثیر انگیزه های فناوری بر گرایش مصرف کنندگان به استفاده از
خدمات مبتنی بر فناوری ".همجهت بوده است.
نتایج حاصل از فرضیه دوم مبنی بر سن بر نوآوری تاثیر معناداری دارد .بر اساس جدول ( ، ) 14-4مقدار آماره تی و
ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  4.130و  0.237برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از
 1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05
معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه دوم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.
در راستای این فرضیه میتوان گفت که نتایج این فرضیه با فرضیه مشابهه در مطالعات Cruz-Cárdenas, (2021) :با
عنوان " محرک های آمادگی و انگیزه های فناوری برای مصرف در توضیح گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات
مبتنی بر فناوری  Brown,(2020)- 2با عنوان " بررسی تاثیر محرکهای آمادگی  ،خوش بینی و نوآوری در فن آوری بر
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روی گرایش مصرف کنندگان "  -3شافعی ،کریمی ،وکریمیان ()1398یافتههای این مقاله “بررسی تاثیر انگیزه های فناوری
بر گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری ".همجهت بوده است
نتایج حاصل از فرضیه سوم مبنی بر سن بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تاثیر معناداری دارد.
مقدار آماره تی برابر  1.066برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری ( )t-valueکمتر از  1/96و سطح
معناداری( )0.287بیشتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار نیست.
بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه سوم تحقیق رد می شود.
نتایج حاصل از فرضیه اصلی چهارم مبنی بر خوش بینی بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تاثیر
معناداری دارد ، .مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  3.732و  0.259برآورد شده است .لذا با توجه به
اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این
ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنا دار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه چهارم تحقیق با
احتمال  95درصد تایید می شود.
نتایج حاصل از فرضیه پنجم مبنی بر نوآوری بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تاثیر معناداری دارد.
مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  4.558و  0.259برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد
معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  0/05معنا دار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه پنجم تحقیق با احتمال 95
درصد تایید می شود
نتایج حاصل از فرضیه ششم مبنی بر انگیزه لذت جویانه بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تاثیر
معناداری دارد  .مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  3.963و  0.190برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه
مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب
مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه ششم تحقیق با احتمال
 95درصد تایید می شود.
نتایج حاصل از فرضیه هفتم مبنی بر انگیزه سودمندانه بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تاثیر
معناداری دارد  .مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  3.848و  0.235برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه
مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب
مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه هفتم تحقیق با احتمال
 95درصد تایید می شود.
نتایج حاصل از فرضیه هشتم مبنی بر خوش بینی بر انگیزه لذت جویانه تاثیر معناداری دارد  .براساس جدول (-4
 )20مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  4.581و  0.281برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد
معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  0/05معنا دار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه هشتم تحقیق با احتمال 95
درصد تایید می شود.
نتایج حاصل از فرضیه نهم مبنی بر خوش بینی بر انگیزه سودمندانه تاثیر معناداری دارد.همانطورکه در جدول (-4
 )21مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  6.902و  0.391برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد
معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
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سطح خطای  0/05معنا دار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه نهم تحقیق با احتمال  95درصد
تایید می شود.
نتایج حاصل از فرضیه دهم مبنی بر نوآوری بر انگیزه لذت جویانه تاثیر معناداری دارد .همانطورکه در جدول (-4
 )22مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  7.634و  0.404برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد
معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  0/05معنا دار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه دهم تحقیق با احتمال  95درصد
تایید می شود.
نتایج حاصل از فرضیه یازدهم مبنی بر نوآوری بر انگیزه سودمندانه تاثیر معناداری دارد .همانطورکه در جدول (-4
 )23مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  7.245و  0.390برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد
معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین ب ا توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه یازدهم تحقیق با احتمال 95
درصد تایید می شود.
بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با عنوان تعیین تاثیر گذاری سن بر خوش بینی  ،نوآوری و تاثیر آن بر انگیزه لذت جویانه و سودمندانه و
رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری بوده جامعه آماری تحقیق جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام
نورمرکزکرج که کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام که تعداد آن  1650است وتعداد حجم نمونه بر اساس هم فرمول کوکران
جامعه  312نفر ،که حجم نمونه  312نفری از بین آنها انتخاب شد  .این مطالعه به سازمانهایی که خدمات مبتنی بر فناوری
را ترویج می کنند پیشنهاد می کند که  -:باید فناوری های جدید به گونه ای باشدکه به سطح کیفیت بهتر زندگی سنین
متفاوت مصرف کنندگان ودر نتیجه خوش بینی آنها کمک کند-.باید فناوری های جدید به گونه ای باشد که توانمندی بر
کنترل بیشتری بر زندگی روزمره افراد در سنین متفاوت کمک کند.باید فناوری های جدید به گونه ای باشد که به آزادی
حرکت و پویایی بیشتری افراد در سنین متفاوت کمک کند-باید فناوری های نوظهور هماهنگ با حوزه عالقه سنین متفاوت
مصرف کنندگان باشد-.باید فناوری های نوظهور هماهنگ با حوزه تحول خواهی سنین مختلف جوانان باشد-باید فناوری های
جدید به گونه ای باشد که به آزادی حرکت و پویایی بیشتری افراد جوان و نوجوان کمک کند-.باید فناوری های نوظهور به
گونه ای باشد به سطح کیفیت بهتر زندگی سنین متفاوت مصرف کنندگان ودر نتیجه خوش بینی آنها کمک کند.باید
استفاده از فناوری ها و محصوالت فن آوری سرگرم کننده باشد .باید استفاده از فناوری ها و محصوالت فناوری راضی کننده
باشد.در مطالعات بعدی تاثیر گذاری سن بر خوش بینی  ،نوآوری و تاثیر آن بر انگیزه لذت جویانه و سودمندانه و رفتارهای
مصرف کننده مبتنی بر فناوری مورد سنجش قرار گرفته است  .جهت جامعیت نتایج تحقیق  ،مطالعات آینده می تواند برای
درک کامل عملکرد بازدارنده های آمادگی فناوری  ،یعنی ناراحتی و ناامنی  ،در گرایش مصرف کننده به استفاده از خدمات
مبتنی بر فناوری به مدل مفهومی تحقیق اضافه و مورد سنجش قرار داد .این مطالعه متغیرها را از دیدگاه روابط تجزیهوتحلیل
میکند  ،تحقیقات آینده میتواند مدل را در گروه تقسیم کند و تجزیهوتحلیل چند گروه را انجام دهد تا تأثیر دقیق متغیرها را
بر متغیرهای وابسته درک کند.محققان آینده میتوانند موضوعی با استراتژیهای منطقیتر برای کاهش تأثیر ناهماهنگی
عاطفی بر قصد خرید موردبررسی قرار دهند.
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پیوست  :1شاخصهای مربوط به مدل های اندازه گیری

متغیرها

گویه ها

مقدار بار عاملی

مقدار آماره تی

سطح معناداري

Q6

20.77 0.764

0.00

Q7

48.76 0.837

0.00

Q8

30.47 0.787

0.00

Q9

46.62 0.855

0.00

Q10

16.88 0.656

0.00

Q11

44.76 0.832

0.00

Q12

11.85 0.646

0.00

Q13

23.51 0.741

0.00

Q14

41.09 0.823

0.00

Q15

21.61 0.737

0.00

Q16

23.48 0.743

0.00

Q17

17.23 0.699

0.00

Q18

33.53 0.780

0.00

رفتارهاي مصرف

Q19

73.00 0.894

0.00

کننده

Q20

38.89 0.842

0.00

مبتنی بر فناوري

Q21

51.83 0.869

0.00

نوآوري

انگیزه لذت جويانه

انگیزه سودمندانه
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ضریب آلفاي کرنباخ

Q5

34.03 0.807

0.00

Rho_A

Q4

36.85 0.826

0.00

خوشبینی

ضریب پایایی ترکیبی

Q3

29.71 0.808

0.00

AVE

Q2

50.65 0.869

0.00

مقادیر اشتراکی

Q1

32.24 0.801

0.00
0.464 0.683 0.896 0.847 0.845

0.394 0.638 0.876 0.811 0.811

0.298 0.568 0.838 0.766 0.742

0.398 0.570 0.888 0.851 0.848

0.487 0.755 0.902 0.839 0.837
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پیوست  :2نرمالیتی دادهها

آزمون k-s

متغیرها

نتیجه آزمون

مقدار آماره

سطح معنیداري

خوشبینی

0.105

0.00

غیر نرمال

نوآوري

0.118

0.00

غیر نرمال

انگیزه لذت جويانه

0.128

0.00

غیر نرمال

انگیزه سودمندانه

0.138

0.00

غیر نرمال

رفتارهاي مصرفکننده مبتنی بر فناوري

0.187

0.00

غیر نرمال

پیوست  :3نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
نوآوري

0.799

رفتارهاي مصرفکننده

انگیزه سودمندانه

متغیرهاي تحقیق

0.755

انگیزه سودمندانه

0.753

0.397

انگیزه لذت جويانه

0.827

0.541

0.642

خوشبینی

0.869

0.689

0.580

0.651

0.695

0.644

0.585

0.642

مبتنی بر فناوري

خوشبینی

انگیزه لذت جویانه

رفتارهاي مصرفکننده
مبتنی بر فناوري
نوآوري

پیوست  :4شاخصهای برازش مدلهای ساختاری

متغیرها

ضریب تعیین

مقادیر اشتراکی

انگیزه سودمندانه

0.502

0.398

انگیزه لذت جویانه

0.389

0.298

خوشبینی

0.082

0.464

رفتارهاي مصرفکننده مبتنی بر فناوري

0.630

0.487
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نوآوري

0.056

0.394

میانگین

0.332

0.408
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