
 ی پژوهشهايافته

 بررسي و آزمون الگوی اندازه گيری

گيري يعني اعتبار نيز همانند روش ليزرل از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول به بررسي الگوي اندازه PLSروش 

 1فرنل و الکرشود. جهت بررسي اعتبار سازه ها ها و ابزارهاي پژوهش پرداخته ميواگرا( سازه)همساني دروني( و روايي )

 -3ها و هريک از سازه "2اعتبار ترکيبي" -2ها، اعتبار هريک از گويه -1کنند که شامل: ( سه مالک را پيشنهاد مي1981)

عاملي تأييدي و بيشتر هر گويه در تحليل  6/0ها، بار عاملي . در مورد اعتبار هريک از گويه"3واريانس استخراج شده"متوسط 

ها از ضريب ديلون ترکيبي هر يک از سازه (. براي بررسي اعتبار2005، 4گيفن و اشترابنشانگر سازه خوب تعريف شده است )

بر خالف رگرسيون معمولي از نمرات عاملي آزمودني ها  PLSاز آنجايي که  (.1978، 5)نونالي( استفاده شد  cρگلداشتاين ) –

کند، در نظر گرفتن بار عاملي هر يک از گويه ها در محاسبه شاخص اعتبار ضروري است. اين در حالي براي تحليل استفاده مي

استفاده شد  cρدهد، بنابر اين از ضريب دهد و اعتبار را کمتر نشان ميها مياست که ضريب آلفاي کرانباخ وزن برابري به گويه

نشانگر سوم بررسي  (.1978يا بيشتر باشند)نونالي،  7/0بايد  cρپذيرش مقادير قابل  (.2009، 6)مانوئل، فرانسيسکو و فليکس

و بيشتر را  AVE  5/0مقادير  ( 1981فرنل و الرکر)(.   1981باشد )فرنل و الرکر، اعتبار، ميانگين واريانس استخراج شده مي

بيشتر واريانس نشانگرهاي خود را تبيين درصد و يا  50کنند و اين امر به معناي آن است که سازه مورد نظر حدود توصيه مي

هايي که بار عاملي کمتر از اند. در اين جدول گويهها ارائه شدههر يک از سازه AVEو  cρبارهاي عاملي،  1کند. در جدول مي

 ها هستند.نشان دهنده اعتبار کافي سازه 1داشتند از تحليل حذف شدند. مقادير جدول  6/0

 سازه های پژوهش: بررسي پايايي 1جدول 

 بارعاملي گويه بارعاملي گويه بار عاملي گويه  بارعاملي گويه بارعاملي گويه بارعاملي گويه

 64/0 3داوطلب 83/0 1تصميم 74/0 1تسهيل 87/0 2نفوذ 72/0 1تالش 75/0 1عملکرد

 95/0 4داوطلب 85/0 2تصميم 79/0 2تسهيل 80/0 3نفوذ 78/0 2تالش 70/0 2عملکرد

   84/0 3تصميم 72/0 4تسهيل   85/0 3تالش 76/0 3عملکرد

           70/0 4عملکرد

cρ 82/0  83/0  82/0  79/0  88/0  79/0 
AVE 53/0  62/0  70/0  56/0  71/0  66/0 

يک سازه بايد بيشتر از همبستگي  AVEکنند که جذر ( توصيه مي1981براي بررسي روايي واگراي سازه ها، )فرنل و الرکر، 

اش با از همبستگي هاي ديگر باشد. اين امر نشانگر آن است که همبستگي آن سازه با نشانگرهاي خود بيشترآن سازه با سازه

 ها هستند.اند، که نشانگر روايي مناسب سازهنتايج مربوط به اين مالک ارائه شده 2هاي ديگر است در جدول سازه

 

 

 

                                                           
1 - Fornell & Larcker 

2 - Composite reliability  

3 - Average Variance Extracted 

4 - Gefen & Straub 

5 - Nunnally 

6 - Manuel, Francisco & Félix 



 : ماتريس همبستگي و  بررسي روايي متغيرهای پژوهش2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغير شماره

       73/0 انتظار عملکرد 1

      79/0 43/0** انتظار تالش 2

     84/0 27/0** 31/0** نفوذ اجتماعي 3

    75/0 22/0** 38/0** 29/0** شرايط تسهيل کننده 4

   81/0 31/0** 24/0** 36/0** 32/0** استفاده داوطلبانه 5

  84/0 29/0** 24/0** 36/0** 38/0** 49/0** تصميم به استفاده 6

 1 23/0** 12/0* 37/0** 01/0 26/0** 21/0** استفاده 7

*p<0.05, **p<0.01                                    اعداد روي قطر ماتريس جذر ميانگين واريانس استخراج شده هستند 

معني دار مي  01/0انتظار عملکرد، تالش و نفوذ اجتماعي با تصميم به استفاده مثبت و در سطح رابطه  2با توجه به جدول 

 معني دار مي باشد. 01/0به استفاده و شرايط تسهيل کننده نيز با استفاده مثبت و در سطح باشد. رابطه تصميم 

 آزمون الگوی ساختاری

شاخص هاي توصيفي از قبيل ميانگين، انحراف استاندارد،  3قبل از آزمون الگوي ساختاري و فرضيه هاي تحقيق، در جدول 

به اين جدول شاخص انحراف استاندارد نشانگر مناسب بودن پراکندگي چولگي و کشيدگي متغيرها گزارش شده اند. با توجه 

 داده و شاخص هاي چولگي و کشيدگي نشانگر نرمال بودن توزيع متغيرها مي باشند.

 : شاخص هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق3جدول 

 کشيدگي چولگي انحراف استاندارد ميانگين متغير
 13/0 -38/0 26/3 72/14 انتظار عملکرد

 -32/0 -14/0 26/3 66/14 انتظار تالش
 55/0 -07/0 37/3 10/13 نفوذ اجتماعي

 01/0 -43/0 18/3 45/13 شرايط تسهيل کننده
 -02/0 -62/0 72/2 51/11 تصميم به استفاده

 57/1 23/1 29/2 63/2 استفاده
 44/0 -47/0 29/3 60/14 استفاده داوطلبانه

 -20/0 71/0 76/3 03/5 تجربه رايانه
 93/1 07/1 42/4 81/23 سن

پذير است امکان 2Rهاي پژوهش از طريق بررسي ضرايت مسير  و مقادير واريانس تبيين شده و فرضيه PLSالگوي ساختاري 

 Tزير نمونه( براي محاسبه مقادير آماره  200) با   8همچنين از روش خودگردان سازي (.2010، 7)وينزي، چين، هنسلر ووانگ

بين در تبيين داري ضرايب مسير استفاده شد. ضرايب مسير براي تعيين سهم هر يک از متغيرهاي پيشتعيين معنيجهت 

نشانگر واريانس تبيين شده متغير مالک توسط متغيرهاي  2Rگيرند و مقادير واريانس متغير مالک مورد استفاده قرار مي

 (. 2010)وينزي، و همکاران،  بين استپيش

                                                           
7 - Vinzi, Henseler & Wang 

8 - Boot Strap 



چين، مارکولين و براي بررسي نقش تعديل کننده متغيرهاي جنسيت، سن، تجربه رايانه و استفاده داوطلبانه از رويکردي که 

يرها حساب شده ابتدا نمرات عاملي متغ PLS( معرفي نموده اند استفاده شد. در اين روش با استفاده از رويکرد 2003نيوستد )

ه در نمره عاملي متغير پيش بين ضرب شده و متغير جديدي تشکيل مي شود. سپس و سپس نمره عاملي متغير تعديل کنند

اين متغير وارد مدل شده و اثر آن بر متغير مالک )در اينجا تصميم به استفاده و استفاده( بررسي مي شود. اثر معني دار اين 

 پژوهش گزارش شده است. مدل آزمون شده 2در شکل  متغير جديد نشانگر نقش تعديل کننده متغير مي باشد.

 

 : الگوي آزمون شده پژوهش2شکل 

ضرايب مسير يا وزن هاي استاندارد شده رگرسيوني هستند که از آنها مي توان به مقايسه  2ضرايب نشان داده شده در شکل 

استفاده دارد و شرايط ميزان اثر متغيرها پرداخت. با توجه به اين شکل متغير انتظار عملکرد بيشترين تاثير را بر تصميم به 

درصد از  1/33متغيرهاي انتظار عملکرد و تالش و نفوذ اجتماعي تسهيل کننده نيز بيشترين اثر را بر رفتار استفاده دارد. 

درصد از  9/15تغييرات تصميم به استفاده را تبيين مي کنند و متغيرهاي تصميم به استفاده و شرايط تسهيل کننده نيز 

 .اندگزارش شده  5و  4نتايج تفصيلي اثرات مستقيم و تعديل کننده در جدول  را پيش بيني مي کنند.تغييرات استفاده 

 : نتايج اثرات مستقيم متغيرهاي تحقيق4جدول 

 سطح معني داري  tآماره  خطاي استاندارد برآورد ضريب مسير اثر

 مالک پيش بين

 001/0 38/5 06/0 35/0 تصميم به استفاده انتظار عملکرد

 01/0 36/2 07/0 17/0 تصميم به استفاده انتظار تالش

 001/0 20/4 05/0 21/0 تصميم به استفاده نفوذ اجتماعي

 01/0 45/3 05/0 16/0 استفاده تصميم به استفاده

 001/0 32/6 05/0 33/0 استفاده شرايط تسهيل کننده



عملکرد، انتظار تالش و نفوذ اجتماعي بر متغير تصميم به استفاده معني دار اثر مستقيم متغيرهاي انتظار  4با توجه به جدول 

مي باشد. اثر متغيرهاي تصميم به استفاده و شرايط تسهيل کننده نيز بر استفاده از فناوري اطالعات معني دار مي باشد. در 

 و استفاده داوطلبانه گزارش شده است.نتايج مربوط به اثرات تعديل کننده متغيرهاي جنسيت، سن، تجربه رايانه  5جدول 

 : نتايج اثرات تعديل کننده متغيرهاي جنسيت، سن، تجربه رايانه و استفاده داوطلبانه5جدول 

 سطح معني داري tآماره  خطاي استاندارد برآورد اثرضريب  اثر

     اثر تعديل کننده جنسيت بر

 - 03/1 04/0 05/0 انتظار عملکرد بر تصميم

 05/0 32/2 07/0 17/0 تالش بر تصميمانتظار 

 - -52/1 05/0 -08/0 نفود اجتماعي بر تصميم

     اثر تعديل کننده سن بر

 - 90/0 04/0 04/0 انتظار عملکرد بر تصميم

 - -46/1 06/0 -08/0 انتظار تالش بر تصميم

 05/0 04/2 06/0 12/0 نفود اجتماعي بر تصميم

 - 24/1 05/0 06/0 استفادهشرايط تسهيل کننده بر 

     اثر تعديل کننده تجربه استفاده بر

 - 38/1 04/0 05/0 انتظار تالش بر تصميم

 - -96/0 04/0 -04/0 نفود اجتماعي بر تصميم

 - 99/0 05/0 05/0 شرايط تسهيل کننده بر استفاده

     اثر تعديل کننده استفاده داوطلبانه بر

 05/0 -18/2 05/0 -10/0 نفوذ اجتماعي بر تصميم

متغير جنسيت نقش تعديل کننده در اثر متغير انتظار تالش بر تصميم به استفاده دارد. با توجه به مثبت  5با توجه به جدول 

به زنان، نتيجه مي گيريم که اثر متغير انتظار تالش بر تصميم به استفاده در بين زنان  2بودن اين اثر و اختصاص دادن کد 

از مردان است. متغير سن نيز نقش تعديل کننده در اثر نفوذ اجتماعي بر تصميم به استفاده دارد. با توجه به مثبت بودن بيشتر 

عالوه بر اين يافته،  اين اثر مي توان نتيجه گرفت که با باال رفتن سن اثر نفوذ اجتماعي بر تصميم به استفاده بيشتر مي شود.

اختياري نقش تعديل کننده در اثر نفوذ اجتماعي بر تصميم به استفاده دارد. با توجه به منفي بودن متغير استفاده داوطلبانه و 

 اين اثر مي توان نتيجه گرفت که با کاهش اختيار اثر نفوذ اجتماعي بر تصميم به استفاده افزايش مي يابد.


