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Abstract
In recent decades, along with the growth of technology and its entry into the construction industry, the
smartening of buildings has increased in developed countries. Yet, despite targeting the country's
development plans in Iran, investors have not shown much interest in working in this field. The present
study aimed to identify the factors affecting the tendency of investors toward building technology-based
construction and use the TAM model to investigate the relationship between technology acceptance and
the amount of investment in the intelligent building industry. This research is based on the Technology
Acceptance Model (TAM). This research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in
terms of method. Data were collected using the library method and questionnaire tools. The research
population included activists in the field of the construction industry in the coastal areas of Māzandarān
province. After confirming the validity and reliability, the questionnaires were randomly distributed among
160 members of the research population. The data obtained from the questionnaires were analyzed using
the Pearson correlation parametric test in SPSS25 and AMOS software. The findings confirmed the
existence of a significant relationship between the "trust" variable and "perception of usefulness,"
"perception of ease," and "attitude" variables in the research model. Given respondents' lack of trust in
intelligent building technology, there is not a very positive attitude towards technology among the research
population. Given the lack of trust of respondents in smart building technology, there is not a very positive
attitude towards technology among the statistical community. This has led to their unwillingness to accept
this technology in the construction industry, as building intelligence has a minimal share of construction in
the coastal areas of Māzandarān, which can be due to a lack of knowledge and awareness of the benefits of
intelligent building technology and lack of proper information.
Keywords: Building Smartening, Investment, Trust, Technology Acceptance Model (TAM), Coastal Areas of
Māzandarān Province.

Highlight
- Providing the ground for the implementation of smartening building policies in the coastal areas due to increased population
concentration and investment in these areas.
- Examining the existence of a significant relationship between the "trust" variable and the variables of "perception of
usefulness," "perception of convenience," and "attitude" in the research model concerning the important role of "trust" in
"technology acceptance" in societies.

Extended Abstract
 This article is taken from the doctoral dissertation of the first author Ashkan Khatibi entitled "Design methodology for
environmental functions along with structural approach for designing moving facades" under the guidance of Dr. Majid
Shahbazi and consulting professor Dr. Zohreh Torabi at the Islamic Azad University of Zanjan.
* Corresponding Author: Ashkan.Khatibi@iauz.ac.ir
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Introduction
With the growth of technology and its entry into the construction industry, the issues related to the environment
and the energy consumption have become very important. Using renewable resources and smartening building
technology by reducing human dependence on mechanical facilities has led to major changes in lifestyle and
interactions with the environment. In addition to optimizing energy consumption, this technology leads to rational
and sensible energy use. Comprehensive control significantly reduces losses due to the depreciation of building
facilities and equipment.
In recent years, along with population growth and concentration of people in coastal cities of the world in order to
create industrial hubs and free tourism zones, reconstruction activities and large investments in these areas have
also increased. In such a situation where the ground is ready for investment, due to the extremely suitable climatic
qualities of the coastal areas for the use of renewable energy and the construction of intelligent buildings, we can
take a step towards the spread of this industry. For this purpose, if the community of consultants, contractors, and
construction executives have sufficient knowledge and awareness in the field of smartening building systems, by
transferring this information and their comprehensive guidance to the investors about the usefulness of the
intelligent buildings, they will drive investment towards the intelligent buildings. The issue that arises is the
acceptance of intelligent technology by the active community of the construction industry. Why people adopt or
refuse to accept and resist technology is one of the most important issues in technology.
Considering that various factors are involved in the acceptance of new technology in society that without them, it
can lead to failure and the difference of factors according to the technology, users, and existing conditions; the
authors of the present study tried to investigate the acceptance status of intelligent technology in the construction
of coastal areas of Māzandarān province and identify the factors of acceptance or non-acceptance. Therefore, the
first question arose: How much is the acceptance of intelligent building technology in the coastal cities of
Māzandarān province? Is there a significant relationship between technology adoption and investment in the
intelligent building industry?

Methodology
The present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational methodology. The research
population included consultants, contractors, investors, and mass builders of the construction industry in the
coastal areas of Māzandarān province. Due to the time constraints of the research, sampling was done by random
cluster sampling, and data collection was done using library research and questionnaire. Considering the
quantitative nature of this research and the use of the integrated TAM model along with the trust variable, it was
necessary to examine the model fit, in which structural equation modeling was used. After confirming the validity
and reliability, the questionnaires were randomly distributed among 160 members of the rseach population. The
data obtained from the questionnaires were analyzed using Pearson correlation parametric test in SPSS25 and
AMOS software.

Results and discussion
Findings showed that the variables "perception of usefulness," "perception of ease," "trust," and "attitude" have
taken significant conditions. That is, at the 95% confidence level, the P-value in all variables was less than 0.05,
indicating the confirmation of all research hypotheses. Therefore, in the presented research model, the "perception
of ease" affected the "perception of usefulness," "attitude," and "trust," whose coefficients were (0.27), (0.20), and
(0.23), respectively. The variable of "Perception of usefulness" also affects "trust" and "attitude" with path
coefficients of (0.32) and (0.27). Meanwhile, the variable of "trust" with a path coefficient of (0.30) affects the
attitude, and the variable of "attitude" with a path coefficient of (0.40) affects the variable of "willingness to use."
The results of field studies also confirmed the inferential findings of the research and showed that smartening the
buildings and using new technologies have a minimal share of construction in the coastal areas of Māzandarān.
This showed that a large number of people in the research population understand and are aware of the convenience
and usefulness of intelligent technologies. But due to their lack of trust in this technology, they do not have a
positive attitude towards it. This has led to their disapproval of this technology in the construction industry, as
even predicting its use in the future is far from their expectations. Of course, this lack of trust in technology can
be due to a lack of knowledge and awareness about its benefits and lack of proper information.

Conclusion
Basically, appropriate technology policy-making is practically impossible regardless of the obstacles and
difficulties of its development. This also applies to smartening buildings with the approach of using renewable
energy. In order to identify the problems and provide appropriate solutions to overcome them, the present study
examined the factors affecting the acceptance of intelligent building technology and, consequently, the tendency
of construction industry activists to this technology in the coastal areas of Māzandarān province. Here, an optimal
model was obtained by adding the "trust" variable to Davis's "technology acceptance" model to investigate the
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factors affecting technology acceptance. The results of investigating the relationship among the variables in this
integrated model showed that construction industry activists' positive attitude toward intelligent building
technology was closely related to their perception of the qualities and benefits of smartening buildings. Meanwhile,
the " trust " variable with a positive and direct effect on people's attitudes increases their willingness to use
technology. Generally, it can be concluded that trust in technology can affect the willingness to use technology,
so the direct and positive impact of the "trust" variable on people's tendency to invest in the intelligent building
industry is explained in the proposed research model.
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چکیده
در دهههای اخیر همزمان با رشد فناوری و ورود آن به صنعت سااخممان ،هوشمندساازی سااخممانها در کشاورهای توساعهیافمه،
افزایش پیداکرده است؛ اما در ایران ،با وجود هدفگذاری در برنامههای توسعة کشور ،ممأسفانه سرمایهگذاران رغبت چنادانی بارای
فعالیت در این حوزه از خود نشان ندادهاند .تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر در گرایش سرمایهگذاران به ساختوساز مبمنای
بر فناوری ،به بررسی رابطه بین پذیرش فناوری و میزان سرمایهگذاری در صنعت ساخممانهای هوشمند میپردازد .این تحقیق که بر
پایة مدل پذیرش فناوری ( )TAMشکل گرفمه است؛ از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی – همبسمگی است .جامعة
آماری آن را فعاالن حوزة صنعت ساخممان در مناطق ساحلی اسمان مازندران تشکیل میدهند .گردآوری دادهها با روش کمابخاناهای
و ابزار پرسشنامه انجام پذیرفمه است .پرسشنامهها بعد از تأیید روایی و پایایی ،در میان  031نفر از اعضای جامعاة آمااری باه روش
تصادفی خوشهای توزیع و جمعآوری گردیده است .دادههای حاصل از پرسشنامهها ،با اسامفاده از آزماون پاراممریا

همبسامگی

پیرسون در نرمافزار  SPSS25و  AMOSتجزیهوتحلیل شده است .یافمههای حاصل از مطالعات میدانی همسو با یافمههای اسمنباطی
بوده و مؤید وجود رابطه معنادار بین ممغیر «اعمماد» و ممغیرهاای «درک از ساودمندی»« ،درک از ساهولت» و «نگارش» در مادل
تحقیق ،تأیید مینماید با عنایت به عدم اعمماد پاسخگویان به فناوری ساخممانهای هوشمند نگرش چندان مثبمی در میاان جامعاة
آماری نسبت به فناوری وجود ندارد .همین امر موجب عدم اسامقبال آنهاا از ایان فنااوری در صانعت ساختوسااز شاده اسات؛
بهطوریکه هوشمندسازی ساخممان سهم بسیار اندکی از ساختوساز را در مناطق ساحلی مازندران به خود اخمصاص داده است کاه
این امر میتواند ناشی از کمبود دانش و آگاهی نسبت به مزایای فناوری هوشمندسازی ساخممان و عدم اطالعرسانی صحیح باشد.
واژگان کلیدی :هوشمندسازی ساخممان ،سرمایهگذاری ،اعمماد ،مدل پذیرش فناوری ( ،)TAMمناطق ساحلی مازندران.

نکات برجسمه:
-

تمرکتا جمعیت و

فراهم نمودن زمینة پیادهسازی و اجرای سیاست های هوشمندستازی ستاتتمان در منتاق ستاحیی کشتور بت دلیت افتاای
سرمای گذاری در این مناق .
بررسی وجود رابطة معنادار بین متغیر «اعتماد» و متغیرهای «درک از سودمندی»« ،درک از سهول » و «نگرش» در متد تحقیت بتا عنایت بت
نق مهم «اعتماد» در «پذیرش فناوری» در جوامع.

 این مقال برگرفت از رسالة دکترای نویسنده او با عنوان «متدلوژی قراحی برای عمیکردهای محیطی همتراه بتا رویکترد ستاتتار شناستان بترای قراحتی نماهتای
متحرک» میباشد ک ب راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان دفاع شده اس .
* نویسنده مسئو ashkan.Khatibi@iauz.ac.ir :

/ 22

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحیی  /سا سوم ،شماره سوم ،پاییا ( ،1021پیاپی )12

اشکان تطیبی و ...

 .0مقدمه
امروزه در سطح جهان ،با توج ب کمبود منابع انرژی ،ب اهمی مصرف بهینة انرژی بی از پی توج شده اس  .مقول های
مختیفی مانند آلودگی محیطزیس  ،حجم ذتایر انرژی در دسترس و هاین ها ک با مصرف انرژی ب صورت مستقیم
گرهتوردهاند ،از دغدغ های مطرح در این حوزه میباشند .ازآنجا ک کشور ایران باوجود داشتن پتانسی باال در زمینة انرژی
تورشیدی( 1مرکا آمار ایران ،)1931 ،یکی از کممصرفترین منابع انرژیهای تجدیدپذیر اس ) (Tigabu et al, 2017و با
عنای ب اینک در حا حاضر حدود  02درصد از ک انرژی مصرفی در کشور در بخ ساتتمان مصرف میشود (بریمانی و
کعبی نژادیان ،)1930 ،استفاده از سیستمهای تولیدکننده و مصرفکننده وابست ب انرژیهای تجدیدپذیر میتواند یکی از
اصولیترین روشها برای مصرف بهینة انرژی و جیوگیری از اتالف آن در بخ ساتتمان باشد.
در ده های اتیر همگام با رشد سریع جمعی و افاای تقاضا ،نیاز ب کاه زمان تحوی پروژههای عمرانی و برگش
سرمای موجب شده اس تا ضرورت ایجاد تحو در شیوههای سنتی صنع ساتتمان روزب روز بیشتر شود و سرمای گذاران ب
پیگیری مستمر فناوری و حرک ب سم نوآوری رویآورند .یکی از این نوآوریها میتواند بحث هوشمندسازی
ساتتمانها باشد چراک پیادهسازی این سیستم با قابیی بهین سازی و کنتر دقی انرژی در قو شبان روز میتواند موجب
کاه  22درصدی در مصرف انرژی در ساتتمان گردد .البت باید ب این نکت توج داش ک هوشمندسازی الااماً بر پایة
تجهیاات الکترونیکی و کامپیوتری نیس بیک استفاده از تحیییگرهای هوشمند از مراح اولی قراحی ،اجرای قرحهای
هوشمند در مرحی سات و انتخاب هوشمندان مصالح ،سیستمنما ،تجهیاات و تأسیسات ساتتمان نیا میتواند در این حوزه
قرار گیرد (رهبر.)1931 ،
کاه مصرف انرژی در ساتتمانهای هوشمند از یکسو و آگاهی جامعة جهانی از ماایای این فناوری از سوی دیگر،
موجب گسترش این صنع در کشورهای توسع یافت شده اس (هروی و همکاران .)1022،اما در ایران ،با وجود هدفگذاری
فناوری صنع ساتتمان و استفادة بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر در برنام های توسع سا های اتیر ،متأسفان ب دلی
مشکالت فراوانی ک در مسیر پیادهسازی این سیاس ها و اجرای برنام های پی بینیشده در کشور وجود دارد ،سرمای گذاران
رغب چندانی برای فعالی در این حوزه نشان نمیدهند .البت چنین ب نظر میرسد ک این امر ب نبود دان کافی در زمینة
ماایای فناوری و هوشمندسازی ساتتمان در ایران برمیگردد؛ اما ازآنجا ک کاربرد نوآوری نیازمند ریسک اس  ،اغیب
سرمای گذاران قادر ب پذیرش و تحم این تطر نیستند؛ بنابراین الزم اس تدابیری برای آگاهسازی جامع و انتقا فناوری ب
سم استفاده از منابع تجدیدپذیر اندیشیده شود.
ب منظور فراهم نمودن زمینة پیادهسازی و اجرای سیاس های هوشمندسازی ساتتمان ،تحقی حاضر باهدف تعیین عوام
مؤثر در گرای سرمای گذاران ب فناوری ساتتمانهای هوشمند ب بررسی این موضوع در مناق ساحیی استان مازندران
میپردازد .انتخاب این منطق ب عنوان قیمرو تحقی از آن جه اهمی دارد ک در ده های اتیر تمرکا جمعی و
سرمای گذاران در مناق ساحیی کشور ب شدت افاای یافت اس ؛ لذا با عنای ب جاذب ها و پتانسی های گردشگری موجود در
این مناق  ،قابیی سرمای گذاری و رون گرفتن سات وسازهای هوشمند در آنها ب شرط فراهم بودن سایر شرایط وجود دارد.
هم زمان با رشد فناوری و ورود آن ب صنع ساتتمان مباحث مربوط ب محیطزیس و مالحظات مصرف انرژی اهمی زیادی
پیدا کرده اس  .ب کارگیری منابع تجدیدپذیر و استفاده از فناوری هوشمندسازی ساتتمان با کاه وابستگی انسان ب
تأسیسات مکانیکی ،موجب پیدای تغییرات عمدهای در نحوة زندگی و تعامالت وی با محیط اقراف شده اس  .این فناوری
عالوهبر اینک با بهین سازی مصرف انرژی موجب استفاده منطقی و معقو انرژی میگردد (عباسی گودرزی و میکی،)1931 ،
با کنتر هم جانب  ،تیفات ناشی از استهالک تأسیسات و تجهیاات ساتتمان را ب میاان چشمگیری کاه میدهد .با عنای
ب آنچ تاکنون گفت شد ،مجها ساتتن بناها ب فناوریهای هوشمند ،ن تنها هاین ساز نیس بیک نوعی سرمای گذاری در
درازمدت محسوب میگردد (رهبر.)1931 ،

 .1داشتن  922روز آفتابی در بی

از  2/9مساح

آن و متوسط تاب

 2/2کییووات ساع

بر مترمربع در روز

بررسی گرای

سرمای گذاران ب ...
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در سا های اتیر ک همزمان با رشد جمعی  ،تمرکا مردم در شهرهای ساحیی جهان ب شدت افاای یافت اس ؛ میتوان
سرمای گذاریها را در این مناق گسترش داد .محاسبات نشان میدهد رشد جمعی در نواحی ساحیی بیشتر مربوط ب
کشورهای توسع یافت صنعتی اس ک در محدودهای بافاصی  12کییومتری از ساح زندگی میکنند؛ این روند رشد جمعی
آمادة تداوم اس و در صورت ادامة روند فعیی تا سا  2222میالدی ،تعداد  1/0میییارد نفر در نواحی ساحیی ساکن تواهند
شد (.(Dalbozanon et al, 2017
در ایران نیا ،ب منظور ایجاد قطبهای صنعتی و مناق آزاد گردشگری در نوارهای ساحیی کشور ،فعالی های عمرانی و
همچنین سرمای گذاریهای کالن در این مناق افاای یافت اس (امانی و نازپروز .)1933 ،در چنین شرایطی ک زمین برای
سرمای گذاری فراهم اس  ،با توج ب ویژگیهای آبوهوایی فوقالعاده مناسب مناق ساحیی برای استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر و احداث ساتتمانهای هوشمند میتوان در راستای رواج این صنع گام برداش  .برای این منظور ،چنانچ جامعة
مشاوران ،پیمانکاران و مجریان ساتتمانی ،آگاهی و دان کافی در حوزة سیستم هوشمندسازی ساتتمان داشت باشند ،با
انتقا این اقالعات و راهنماییهای جامع تود ب سرمای گذاران مبنی بر کارآتر بودن ساتتمانهای هوشمند نسب ب سایر
ساتتمانها ،قولی نخواهد کشید ک سرمای گذاری ب سم ساتتمانهای هوشمند سوق یابد .در این میان مسئی ای ک
مطرح اس ؛ میاان استقبا و پذیرش فناوری هوشمند از سوی جامعة فعا در صنع ساتتمان اس  .اینک چرا افراد ،یک
فناوری را برای استفاده میپذیرند و یا از پذیرش آن سرباز میزنند و در مقاب آن مقاوم میکنند ،از مهمترین مباحث در
زمینة رواج فناوری اس (.(King and He, 2006
حا  ،با عنای ب این ک عوام مختیفی در پذیرش یک فناوری نوین در جامع دتی اس ک بدون درنظر گرفتن آنها
میتواند منجر ب شکس گردد (بمانیان و همکاران )1931 ،و این عوام برحسب فناوری موردنظر ،کاربران موردمطالع و
شرایط موجود متفاوت هستند؛ نویسندگان تحقی حاضر در تالش هستند تا ب بررسی وضعی پذیرش فناوری هوشمند در
سات وساز مناق ساحیی استان مازندران بپردازند و عوام پذیرش یا عدم پذیرش آن را مورد شناسایی قرار دهند .لذا در بیان
مسئیة تحقی  ،ابتدا این پرس مطرح میگردد ک میاان پذیرش فناوری هوشمندسازی ساتتمانها در شهرهای ساحیی استان
مازندران چقدر اس ؟ آیا بین پذیرش فناوری و میاان سرمای گذاری در صنع ساتتمان هوشمند رابطة معناداری وجود دارد؟
ب دلی اهمی موضوع پذیرش فناوری ،در ده های اتیر مد های مختیفی در این زمین مطرحشده اس ک تاستگاه
اغیب آنها نظامهای اقالعاتی و رویکردهای روانشناتتی و جامع شناتتی اس  .برتی از این مد ها بر پایة نظریات تغییر و
رفتاری شک گرفت اند و پذیرش و استقرار فناوری را ناشی از نگرش و قصد رفتاری میدانند و برتی دیگر ب صورت مستقیم از
بررسی متون مشاهدات و تجارب حاص شدهاند .از میان نظریات مطرح در تسهی درک عوام مؤثر بر پذیرش فناوری میتوان
ب نظری های انگیاشی ،1عم منطقی ،2رفتار برنام ریایشده ،9پذیرش فناوری ،0انتظار-تأیید  2و نظریة یکپارچة پذیرش
فناوری 1اشاره کرد (گالبیانمقدم )1931 ،ک در حوزههای متعددی چون روانشناسی اجتماعی و رفتارشناسی مصرفکننده،
تجارت الکترونیک ،بازاریابی و ترید محصوالت تجاری ،رضای و عمیکرد شغیی ،بانکداری مجازی و پذیرش سیستم قباب از
راه دور کاربرد دارند (.(Lee et al, 2003
تحقی حاضر با بهرهگیری از مد پذیرش فناوری ( )TAMب بررسی عوام و موانع گرای سرمای گذاران ب
هوشمندسازی ساتتمان میپردازد .این مد نظری در سا های اتیر ب عنوان پای ای موف و پایدار برای برتورد با نیات رفتاری
و استفاده از فناوری اقالعات در حا ظهور عم کرده اس ) .(Yang et al, 2018باوجود استفادة گسترده از این نظری در
زمین های مختیف تحقیقاتی ،عدم لحاظ تأثیر عوام اجتماعی در نگرش افراد برای پذیرش فناوری یکی از مهمترین نقاط
ضعف این مد میباشد (قانع.)1931 ،

1. Self-determination Theory
2. Theory of Reasoned Action
)3. Theory of Planned Behavior (TPB
)4. Technology Acceptance Model (TAM
5. Expectation-Confirmation Theory
6. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
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ازآنجا ک نگرش مثب نسب ب فناوریهای هوشمند ساتتمان و نمایان شدن ماایای آن برای همگان ،میتواند شهروندان
و سرمای گذاران را ب استفاده از ساتتمانهای هوشمند تشوی نماید ،فرضیة اصیی تحقی حاضر این اس ک متغیر «اعتماد»
ب عنوان یکی از جنب های مهم روابط انسانی در پذیرش فناوری مؤثر اس ؛ بنابراین با افاودن این متغیر ب مد پذیرش فناوری،
مد تحقی مطاب شک ( )1در قالب متغیرهای «درک سودمندی از فناوری»« ،درک سهول از فناوری»« ،نگرش ب کاربرد
فناوری»« ،تمای ب کاربرد فناوری» و «اعتماد» مورداستفاده قرار میگیرد.

شکل  .0چهارچوب مفهومی تحقیق

در این مد متغیرهای میانی نق مهمی در برقراری ارتباط میان متغیرهای مستتق و وابستت دارنتد .ب قوریکت اگتر در
نق تعدی کننده ظاهر شوند ،ب منالة متغیر مستق عم کرده و میتوانند اثر جداگان تود را برجا بگذارند؛ امتا اگتر در نقت
واسط ای باشند ،ب منالة متغیر وابست بوده و با حذف آن ارتباط میان متغیر مستق و وابست حتذف تواهتد شتد .در راستتای
دستیابی ب هدف تحقی  ،فرضیاتی مبتنی بر مد مفهومی تحقی ارائ میگردد ک بایستی در فرایند تحقی بررسی شود .این
فرضیات عبارتاند از:
 .1درک از سهول بر درک از سودمندی تأثیر معنادار مثب دارد.
 .2درک از سهول بر نگرش تأثیر معنادار مثب دارد.
 .9درک از سهول بر اعتماد تأثیر معنادار مثب دارد.
 .0درک از سودمندی بر اعتماد تأثیر معنادار مثب دارد.
 .2درک از سودمندی بر نگرش تأثیر معنادار مثب دارد.
 .1اعتماد بر نگرش تأثیر معنادار مثب دارد.
 .1نگرش بر تمای ب استفاده تأثیر معنادار مثب دارد.

 .2مبانی نظری
ساتتمان هوشمند ،ساتتمانی متشک از سیستمهای کنترلی مختیف اس ک فعالی ها و تعامالت اشیاء کامالً ب صورت
هوشمندان مدیری میشود .در این سیستم مدیری جامع و هوشمند ساتتمان از قری ایجاد ارتباط بین تمامی
زیرسیستمهای مختیف موجود در ساتتمان ،1یکپارچ سازی و نظارت بر بخ های مختیف ساتتمان موجب بهین سازی
مصرف انرژی ،ارتقای سطح کارآیی و بهرهوری دستگاهها ،ایجاد ارزشافاوده در ساتتمان و افاای سطح رفاه در ساتتمان
میگردد .با وجودی ک اجرای سیستم مدیری ساتتمان سبب افاای هاین های سات ساتتمان میگردد ،میاان
صرف جویی در هاین های جاری ساتتمان ناشی از اجرای این سیستم ،میتواند در مدت کوتاهی هاین های اولی را جبران
نماید ،بنابراین امکان بازگش سرمای تا حدود س سا وجود تواهد داش (بردبار.)1932 ،
 1.مانند موتورتان  ،سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ،هواسازها ،چییرها ،آسانسورها ،سونا و استخر ،برق اضطراری ،روشنایی ،کنتر تردد ،اعالم و
اقفای حری  ،دوربینهای مدار بست و سیستمهای حفاظتی

بررسی گرای
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مهمترین ویژگی سیستم هوشمند انعطافپذیری باال ،قابیی انطباق با نیازهای مختیف ،امکان ارتقای آن در آینده ،کم یا
زیاد کردن سطح هوشمندی بدون کوچکترین تخریب دیوارها و جاب جایی تجهیاات اس  .همچنین در هنگام بهرهبرداری
ب راحتی میتوان عمییات تغییر و بهین سازی برای راهبری بهتر و کاه هاین های انرژی و هاین های تعمیراتی را انجام داد.
بهرهوری و راندمان باال ،آسای محیطی ،افاای عمر بنا و کاه میاان مصرف انرژی از دیگر ماایای ذاتی ساتتمانهای
هوشمند اس  .ب دلی همین ماایا ،قی سالیان اتیر در کشورهای توسع یافت و برتی کشورهای درحا توسع  ،سرمای گذاری
در این صنع گسترش قاب توجهی داشت اس اما متأسفان در کشور ایران ،باوجود پتانسی برای رون صنع
ساتتمانسازی هوشمند ،استقبا زیادی در این حوزه صورت نگرفت اس .
 .0 .2الگوی پذیرش

فناوری1

الگوی پذیرش فناوری ( )TAMدیویس ،)1313( 2از برجست ترین مد هایی اس ک ب بررسی عوام مؤثر بر پذیرش
فناوری می پردازد .با توج ب تعدد استفاده و استناد ب آن در کشورهای مختیف ،قابیی کاربرد این مد مورد تأیید قرار گرفت
اس ( .(Lee et al, 2003این مد ادعا دارد «ادراک سودمندی» ( 9)PUو «ادراک سهول » ( 0)PEOUب قور مشترک
مهمترین عوام تعیینکننده در «تمای ب استفاده از فناوری» هستند (بمانیان و همکاران .)1931 ،بر این اساس هرچ
کاربران کاربرد سیستم را سودمند و ساده تصور کنند ،نگرش بهتری نسب ب آن تواهند داش  .درجة سودمند دانستن و
نگرش مربوق منجر ب افاای تمای رفتاری شده و از این قری کاربر ب استفاده واقعی از سیستم روی میآورد .بنابراین
انتظار میرود در حوزهای ک ب قور وسیعی یک سیستم ب کار گرفت شده اس  ،درج باالیی از درک سودمندی و سهول
استفاده مشاهده شود ).(Lee et al, 2003
بر اساس مطالعات انجامشده بین «سودمندی» و «سهول استفاده» رابطة معناداری وجود دارد ،ب قوریک سهول
استفاده بر تمای افراد ب استفاده از سیستم ،از قری درک از سودمندی و تمای رفتاری تأثیر میگذارد .متغیرهای بیرونی از
قری تأثیر بر باورها ،ب رفتار فرد در میاان استفادة عمیی از فناوری شک میدهند .بست ب نوع متغیر بیرونی ک میتواند
ویژگیهای فردی (سن ،سطح تحصیالت ،جنسی ) ) (Burton-Jones & Hubona, 2003یا ویژگیهای سازمانی (آموزش
استفاده از فناوری) ) (Venkatesh & Morris, 2000باشد ،سودمندی و سادگی کاربرد درکشده اثر بیشتری بر تمای
رفتاری تواهد داش ).(Raitoharju, 2007
 .2 .2اعمماد
«اعتماد» ب عنوان یک احتما عقیی ،عام تسهی کنندة تعامالت بشری و زمین ساز مشارک و همکاری در میان اعضای
جامع اس (شاکری و همکاران .)1939 ،این اصطالح ب عنوان احساسی مبتنی بر رفتار رضای بخشی اس ک از سوی شخص
دیگر مشاهده میشود .درعینحا یک مفهوم پیچیده و چندوجهی اس ک تعاریف زیادی از آن در رشت های متعدد ارائ
شده اس  .روانشناسان اعتماد را ب صورت یک تصیصة شخصی ،جامع شناسان آن را ب صورت یک ساتتار اجتماعی و
اقتصاددانان آن را ب صورت یک مکانیسم انتخاب اقتصادی ،تعریف نمودهاند .اعتماد در بحث اقتصادی ب عنوان قدرتمندترین
اباار بازاریابی مبتنی بر رابط اس ک در آن یک کنشگر رفتار گروهها و کارگااران را قب از وقوع ،پی بینی و فعالی تود را
بر اساس آن قراحی میکند ) .(Fukuyama, 1995این متغیر در نق یک مکم  ،میتواند روابط اقتصادی را سامان دهد و
حا آنک فقدان آن ،ریسک فعالی های اقتصادی را افاای داده و مدیری اقتصاد را با انبوهی از قوانین سنگین روب رو
میسازد .بر این اساس عدم اعتماد را میتوان یک حال ذهنی مفید تعریف کرد ک فرد را در دوری جستن از سیستمها یا افراد
و سازمانهای غیرقاب اعتماد و ناسالم توانا میسازد ) .(Geyskens et al, 1996اعتماد ،محصو تودب تودی شرایط اجتماعی
و اقتصادی فرایندهای برهمکنشی تاصی اس ک در قو زمان و در جامعة نوین از قری تکرار پیوست شک میگیرد.
)1. Technology Acceptance Model (TAM
2. Davis
3. Perceived Usefulness
4. Perceived Ease of Use
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با توسعة فناوری و افاای تعام بین انسان و فناوری ،تمرکا بر نق عوام روانشناتتی مانند اعتماد در عرص های
مختیف میتواند موجب تقوی موفقی در رواج فناوری گردد (بمانیان و همکاران)1939 ،

 .6پیشینة پژوهش
تحقیقات نشان میدهد کشورهای توسع یافت  ،در رویکردهای نوین سات وساز ،بیشتر ب نق مردم در پایداری و کارآیی
قرحها و پروژهها تأکید داشتند و تأثیر پذیرش اجتماعی را مورد بررسی قرار میدادند ( .)Mallet, 2007از آن جمی میتوان
ب مطالعات ژولیانگ 1و همکاران ( )2211در چین ،کاستاکیس 2و ساردیانو ( )2212در یونان ،کاسیمو 9و همکاران
( )2212در مالای ،یانگ فینگ )2212( 0در تایوان ،والتر )2210( 2در سوئیس ،بوکند پالوچ 1و همکاران ( )2212در آلمان و
یانگ 1و همکاران ( ،)2211تائوفیک و داگوس )2221( 1در هیند و سون و کوان )2221( 3در کرة جنوبی ،اشاره کرد .این
مطالعات با گروههای هدف متفاوت (اعم از :صاحبان اقامتگاههای گردشگری ،مدیران هت ها ،کشاورزان و روستانشینان) ب
بررسی نگرش مردم نسب ب فناوری و انرژیهای تجدیدپذیر پرداتت اند و نق عوامیی مانند قوانین ،اعتماد و مشارک در
پذیرش اجتماعی را مورد شناسایی قرار دادهاند .یافت های این محققان نشان میدهد عالوه بر نوع نگرش گروههای هدف ب
انرژیهای تجدیدپذیر ،قوانین رسمی و غیررسمی ،اعتماد و مشارک نیا در پذیرش اجتماعی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
اهمی دارد و این عوام باید در حال توازن نگ داشت شود .هرچ شهروندان اجرای فناوریهای انرژی را بیشتر ب ارزشهای
اجتماعی و اتالقی نسب دهند ،استقبا عمومی از این پیشرف های فناوری بیشتر تواهد شد.
در ایران نیا ،مفهوم پذیرش فناوری ب کمک نظری های تحیی رفتاری مورد مطالع قرارگرفت اس (رجائیان و همکاران،
 .)1931از آنمیان میتوان ب مطالعة بمانیان و همکاران ( ،)1931پیرامون تدمات شهر هوشمند اشاره کرد ک با استفاده از
مد تیفیقی پذیرش فناوری اقالعات ،رهیاف نظری رفتار برنام ریایشده و اعتماد ب شناسایی عوام مؤثر بر پذیرش فناوری
در شهرهای الکترونیک پرداتتند .یافت های آنها نشان میدهد ک بیشترین همبستگی بین متغیرهای «درک از سودمندی» و
«اعتماد» و ضعیفترین همبستگی بین «درک از سهول » و «برداش ذهنی» وجود دارد.
همچنین الریجانی و همکاران ( )1939در مطالع ای ک بر روی شهروندان تبریای داشتند ،ب بررسی رابطة بین میاان
پذیرش اجتماعی سیستمهای انرژی تورشیدی و عوام مؤثر بر آن پرداتتند .یافت های آنها نشان میدهد شهروندان
متأهیی ک دارای تحصیالت عالی ،درآمد باال و مشاغ دولتی بودند ،نسب ب سایر افراد میاان استقبا بیشتری از
سیستمهای تورشیدی داشتند.
الهی و همکاران ( )1930و مانقارساین و نکوئی ( )1932نیا در مطالعات جداگان ای ب بررسی میاان گرای گروههای
هدف ب تحق فناوریهای ساتتمان در ایران پرداتت اند .نتایج تحقی آنها نشان از عدم پذیرش فناوری و بیتماییی جامع
فعا در حوزه سات وساز کشور ب استفاده از فناوری ساتتمان داش  .قب یافت های آنها مشکالت فنی و اجرایی ،مسائ
مالی ،فراوانی پیمانکاران تجربی و سنتی و نبود نیروی متخصص ،نیاز ب تغییرات در قوانین ،استانداردها و روشهای اجرا بر پای
فناوریهای جدید از مهمترین عوام عدم استقبا از فناوری ساتتمان و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در پروژههای
عمرانی در ایران اس .
در مطالع ای ک زیدانی ( )1932با هدف بررسی عوام اجتماعی  -فرهنگی مؤثر بر پذیرش انرژیهای تجدیدپذیر ب ویژه
انرژی تورشیدی ب ر روی دو گروه از شهروندان عادی و سازندگان ساتتمان انجام داد ،مشخص گردید ک در میان ویژگیهای
جمعی شناتتی ،تنها ویژگی تحصیالت در پذیرش سیستمهای تورشیدی مؤثر اس  .وجود تفاوت در متغیرهای مای
1. Xueliang et al
2. Kostakis and Sardianou
3. Kasimu
4. Yung Feng
5. Walter
6. Bockund Polach
7. Yung et al
8. Taufik and Dagevos
9. Sohn and Kwon
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نسبی ،قابیی سازگاری و مشاهدهپذیری در بین دو گروه هدف از دیگر نتایج این تحقی اس ک منجر ب رد فرضی تفاوت
این دو گروه در ویژگی آزمونپذیری و مشاهدهپذیری نوآوری میگردد.
پور انصاری ( )1932در مقال ای با عنوان «چرا کارفرمایان رویکرد مثبتی ب هوشمندسازی ساتتمانها ندارند؟» ،فراز و
نشیبهای صنع هوشمندسازی ساتتمان را از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مورد بررسی قرار میدهد .نتایج بررسی او
نشان از کاه اعتماد کارفرمایان و صاحبان پروژههای بارگ ب روند هوشمندسازی ساتتمانها دارد .نگاه تکبعدی ب
هوشمندسازی و فقدان مدیری صحیح در بهرهبرداری از ساتتمانهای هوشمند از یکسو و هاین های نسبتاً زیادی ک ب پروژه
تحمی میگردد نیا از سوی دیگر ،موجب شکس این نوع پروژهها شده و فضای محدود کار را روزب روز کوچک و کوچکتر
مینماید.
یافت های مطالع رضی و پازوکینژاد ( )1932نیا پیرامون استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در اقامتگاههای گردشگری
استان مازندران نشان از گرای مثب صاحبان اقامتگاههای گردشگری ب انرژیهای نو دارد .همچنین نتایج بررسیها نشان
میدهد بین تعداد واحدهای اقامتی و گرای ب انرژیهای نو رابطة معناداری وجود دارد ،حا آنک رابط ای بین سن،
تحصیالت ،سابق اشتغا  ،قدم و نوع اقامتگاه با گرای ب انرژیهای تجدیدپذیر وجود ندارد.
بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد ک عوامیی مانند اعتماد ،تبییغات ،افاای آگاهی اجتماعی و پذیرش فناوری در میان
مشاوران ،پیمانکاران و سرمای گذاران ب ویژه در تصوص فناوری ساتتمانها مواردی هستند ک تاکنون مطالع دقیقی بر روی
آنها انجام نگرفت اس  .لذا بررسی موضوع پذیرش فناوری ساتتمانهای هوشمند در میان جامع فعا در صنع ساتتمان
در مناق ساحیی کشور ،میتواند وج تمایا و جنب نوآوری این تحقی را نشان دهد.

 .0روش پژوهش
تحقی حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش کار از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی اس  .محدودة مورد مطالع
در تحقی حاضر 10 ،شهر ساحیی استان مازندران اس ک در مجاورت سواح دریای تار قرار گرفت اند .استان مازندران ب
مرکای شهر ساری یکی از استانهای شمالی کشور اس ک بر اساس آترین تقسیمات کشوری دارای  22شهرستان میباشد
ک از شرق با استانهای گیستان ،سمنان ،تهران و از سم غرب با استانهای قاوین و گیالن همجوار اس  .این استان با
مساح تقریبی  29121کییومترمربع 1/01 ،درصد از مساح کشور را ب تود اتتصاص داده اس (مرکا آمار ایران.)1932 ،
شک ( )2قیمرو مکانی این تحقی را نشان میدهد.

شکل  .2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (ترسیم :نگارندگان)1022 ،
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جامعة آماری این تحقی مشاوران ،پیمانکاران ،سرمای گذاران و انبوهسازان صنع ساتتمان در مناق ساحیی استان مازندران
هستند .ازآنجاک امکان جذب سرمای گذار غیربومی نیا وجود داش و برآورد دقی جامعة آماری امکانپذیر نبود ،بنابراین از فرمو
2
) n = Z p d(1−pبرای محاسبة حجم نمون استفاده شد .در این فرمو ( )Pنسب (برآورد شده) از مشاوران،
برآورد نسب ها
2
پیمانکاران ،سرمای گذاران و انبوهسازان صنع ساتتمان در مناق ساحیی استان مازندران (d( ،میاان دق دلخواه و ( )Zسطح
اقمینان را نشان میدهد .بر این اساس با قرار دادن مقدار ( )1/2برای ( ،)Pتعداد حجم نمون با حداکثر تطای  2/21برابر با 112
نفر تعیین گردید .نمون گیری با توج ب محدودی های زمانی تحقی ب صورت تصادفی توش ای و جمعآوری دادهها ب روش
کتابخان ای و با اباار پرس نام انجام پذیرفت اس  .پرس نامة تحقی با  21سؤا برگرفت از پرس نام دیویس اس ک در آن
سؤاالت  1تا  0مربوط ب مشخصات فردی و سؤاالت  2تا  29سؤاالت اتتصاصی مد  TAMو سؤاالت  20تا  21نیا مرتبط با
متغیر اعتماد میباشد .کییة سؤاالت اتتصاصی بر اساس مقیاس لیکرت پنج گاین ای تهی شده و در اتتیار جامعة آماری قرارگرفت
اس  .برای تعیین روایی پرس نام از روش اعتبار محتوا استفاده شد و پرس نام موردنظر پس از اعما نظرات اصالحی چند
تن از اساتید تبره در این زمین مورد تأیید قرار گرف  .پایایی پرس نام نیا با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،با ضریب پایایی
بیشتر از  2/21تأیید شد .برای بررسی نرما بودن توزیع دادههای آماری از ضرایب چولگی و کشیدگی استفادهشده اس ک با
عنای ب قرارگیری ضرایب محاسب شده در بازه ( ،)-2 ،+2اینگون استنباط شد ک تخطی از توزیع نرما در بین دادهها دیده
نمیشود .با توج ب کمّی بودن این تحقی و استفاده از مد تیفیقی  TAMب همراه متغیر اعتماد ،نیاز ب بررسی برازش مد
بود ک در این تحقی از مد یابی معادلة ساتتاری استفاده شد .همچنین تحیی توصیفی دادهها با استفاده از جدو توزیع فراوانی
و تحیی استنباقی با ب کارگیری آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون در نرمافاار  SPSS25و  AMOSانجام پذیرف .

 .1یافمههای پژوهش و بحث
 .0 .1یافمههای توصیفی
در روند تکمی پرس نام ها بر اساس سؤاالت  1تا  0پرس نام اقالعاتی اعم از جنسی  ،سن ،میاان تحصیالت و سابقة فعالی
ب دس آمد ک تالصة این یافت ها در جدو ( )1ارائ شده اس  .مطاب این جدو تعداد  121نفر ( 12درصد) از ک
پاسخدهندگان را مردان و  92نفر ( 92درصد) از ک پاسخدهندگان را زنان تشکی دادهاند ک  120نفر ( 12درصد) از ک
پاسخدهندگان ،متأه و  21نفر ( 29درصد) از آنها مجرد بودند .همچنین بیشترین فراوانی مربوط ب بازة سنی  91تا  02سا و
کمترین بازة سنی مربوط ب بازة سنی  22تا  92سا میباشد .باالترین آمار اشتغا پاسخدهندگان ب بازنشست ها تعی دارد ک
حدود  21نفر (معاد  92درصد) از ک پاسخدهندگان را تشکی داده اس و باالترین میاان تحصیالت پاسخدهندگان نیا با تعداد
 10نفر (معاد  02درصد) ب دارندگان مدرک تحصییی کارشناسی تعی دارد.
جدول  .0یافمههای توصیفی تحقیق
ویژگی فردی
جنسیت

وضعیت

سن

دسمهها

ویژگی فردی

فراوانی

درصد

زن

92

2/22

کارمند

مرد

121

2/12

آزاد

11

ک

112

122

بازنشست

21

2/92

مجرد

21

2/92

در حا تحصی

1

2/22

متأه

120

2/12

سایر

01

2/92

اشمغال

دسمهها

فراوانی

درصد

92

2/22
2/12

ک

112

122

ک

112

122

 22تا  92سا

20

2/12

دیپیم و زیر دیپیم

20

2/12

 91تا  02سا

21

2/92

کاردانی

92

2/22

 01تا  22سا

01

2/92

کارشناسی

10

2/02

بیشتر از  22سا

92

2/22

ارشد و دکترا

02

2/22

ک

112

122

ک

112

122
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 . 2 . 1یافمههای اسمنباطی
قب از بررسی فرضی های تحقی و برای تعیین پارامتری یا ناپارامتری بودن آزمون فرضی ها ابتدا میبایس نرما بودن توزیع
متغیرهای تحقی موردبررسی قرار گیرد .ازاینرو محاسب ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرها ضرورت پیدا نمود .در این آزمون
چنانچ قدر مطی ضریب چولگی و کشیدگی در بازة ( +2و  )-2قرار گیرد ،نرما بودن توزیع دادههای جمعآوریشده تأیید
تواهد شد .نتایج این محاسبات در جدو ( )2ارائ شده اس  .همانقور ک مشاهده میشود با توج ب اینک ضرایب چولگی و
کشیدگی متغیرهای مورد مطالع همگی در بازة منفی  2تا مثب  2قرارگرفت اند ،میتوان اینگون استنباط نمود ک تخطی از
توزیع نرما در بین دادهها دیده نمیشود .لذا در حال کیی توزیع دادههای متغیرهای موجود ،نرما یا حداق بسیار نادیک ب
نرما اس .
جدول  .2نمایج نرمالبودن ممغیرهای موجود در تحقیق
ضریب چولگی

ممغیرها

ضریب کشیدگی

نمیجه آزمون

مقدار آماره

خطای اسماندارد

مقدار آماره

خطای اسماندارد

درک از سودمندی

-2/910

2/132

-2/113

2/911

نرما اس

درک از سهولت

-2/911

2/132

-2/111

2/911

نرما اس

نگرش

-2/109

2/132

-1/233

2/911

نرما اس

تمایل به اسمفاده

-2/012

2/132

-2/132

2/911

نرما اس

اعمماد

-2/192

2/132

-2/121

2/911

نرما اس

* قضی حد مرکای در آمار ثاب میکند ک اگر حجم نمون بیشتر از  92باشد ،توزیع دادهها نرما یا نادیک ب نرما اس .

برای تعیین وجود روابط معنادار بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون 1استفاده شد .جدو ( )9نتایج محاسب این
ضریب و سطح معناداری آزمون همبستگی را نشان میدهد .با توج ب اینک مقادیر ب دس آمده کمتر از  2/22اس  ،اینگون
برداش میشود ک بین تمامی متغیرهای موردمطالع همبستگی مثب  ،مستقیم و معناداری وجود دارد.
جدول  .6ضریب همبسمگی پیرسون بین ممغیرهای تحقیق
ممغیرهای تحقیق
درک سودمندی
درک سهولت
نگرش به کاربرد
تمایل به کاربرد
اعمماد

درک سودمندی
مقدار همبستگی

1

سطح معناداری

2/22

درک سهولت

نگرش به کاربرد

تمایل به
کاربرد

اعمماد

مقدار همبستگی

2/222

1

سطح معناداری

2/221

2/22

مقدار همبستگی

2/931

2/991

1

سطح معناداری

2/22

2/22

2/22

مقدار همبستگی

2/922

2/210

2/921

1

سطح معناداری

2/22

2/22

2/22

2/22

مقدار همبستگی

2/999

2/210

2/011

2/219

1

سطح معناداری

2/22

2/22

2/22

2/22

2/221

منبع :یافت های تحقی 1022 ،

در ادام تحقی  ،با استفاده از تحیی عامیی تأییدی ،مرتبة او اعتبار سؤاالت پرس نام مربوط ب متغیرهای تحقی مورد
ارزیابی قرار گرف  .شک ( )9ضرایب بار عامیی استخراجشده را در حال استاندارد نشان میدهد.

1. Pearson Correlation
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شکل  .6ضرایب بار عاملی اسماندارد مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول ممغیرهای تحقیق (منبع :یافت های تحقی )1022 ،

از مد اندازهگیری ضرایب استانداردشده میتوان چنین برداش

کرد ک بین متغیرهای مربوق و شاتصهای متناظر با

آنها ،همبستگی معناداری وجود دارد یا تیر .ضرایب استانداردشده ،درواقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عامیی استانداردشده
بین عام ها و نشانگرها میباشد .برای داشتن روایی باید بین سازه و شاتصهای مربوق  ،همبستگی معناداری وجود داشت
باشد.
درصورتیک بار عامیی استانداردشده باالتر از  2/0باشد ،میتوان گف

سؤاالت موردنظر از قدرت تبیین توبی برتوردار

اس  .مقادیر بحرانی  CRمعنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان میدهد و چنانچ مقدار  CRبارگتر از قدر مطی عدد 1/31
باشد ،پارامترهای مد معنادار تواهند بود.
همانقور ک در جدو ( )0مشاهده می شود ،مقدار بار عامیی استانداردشده برای تمامی سؤاالت بیشتر از  2/0میباشد و با
توج ب اینک تمامی اعداد معناداری ( )CRبین گوی ها با متغیرهای مکنون مربوق بیشتر از عدد  1/31و سطح معناداری
آنها کمتر از سطح تطای  2/22ب دس آمده اس  ،روایی سازههای اندازهگیری متغیرهای مربوق در سطح معناداری 2/22
تائید میشود؛ بنابراین نیاز ب تغییر یا حذف سؤالی در مد و پرسشنامة تحقی احساس نمیشود .همانقور ک در روش
تحقی اشاره شد؛ برای اقمینان از پایایی سؤاالت پرسشنام از روش محاسبة ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده اس  .مقادیر
ب دس آمده از این محاسبات برای تمامی متغیرها بین  2/111و  2/391قرار دارد .با عنای
هستند ،سؤاالت از پایایی مناسبی برتوردارند.

ب اینک مقادیر بیشتر از 2/21
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جدول  .0بار عاملی اسمانداردشده و سطح معناداری آزمون بین سؤاالت و ممغیرهای تحقیق
سؤاالت پرسشنامه

ضریب اسماندارد

مقدار بحرانی ()C.R.

سطح معناداری

q1

2/112

-

q2

2/112

12/313

2/222

درک از

q3

2/129

12/191

2/222

سودمندی

q4

2/121

12/119

2/222

q5

2/190

12/911

2/222

q6

2/119

19/219

2/222

q7

2/122

-

-

q8

2/111

12/313

2/222

درک از

q9

2/110

12/110

2/222

سهولت

q10

2/112

10/112

2/222

q11

2/112

10/190

2/222

q12

2/102

19/121

2/222

q13

2/111

-

-

q14

2/112

12/111

2/222

q15

2/112

12/112

2/222

q16

2/122

11/311

2/222

q17

2/102

-

-

q18

2/123

19/210

2/222

q19

2/132

19/191

2/222

q20

2/191

-

-

q21

2/191

11/191

2/222

q22

2/121

11/312

2/222

ممغیرها

نگرش

تمایل به
اسمفاده

اعمماد

آلفای کرونباخ

2/391

2/391

2/321

2/131

2/111

منبع :یافت های تحقی 1022 ،

برای تأیید مد تحیی عامیی و مستند بودن نتایج حاصی بایستی شاتصهای برازش مد در حد قاب قبو قرار گیرد.
برای این امر از نرمافاار  AMOSاستفاده شد .محاسبات انجامشده نشان میدهد در مد تحیی عامیی مقدار کایدو ب درج
آزادی  1/121و کمتر از  9بوده و مقدار جذر برآورد واریانس تطای تقریب ( )RMSEAبرابر با  2/291و کمتر از  2/21اس .
همچنین شاتص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاتص برازندگی افاایشی ( )IFIو شاتص نیکویی برازش ( )GFIهمگی در حد
مناسبی محاسب شده اس ؛ بنابراین در حال

کیی و با توج ب شاتصهای محاسب شده میتوان برازش مطیوب مد را نتیج

گرف .
در ادام تحقی برای بررسی فرضیات و پاسخ ب سؤاالت تحقی از تحیی مسیر استفاده شد .نتایج شاتصهای برازش
مد مفهومی تحقی نشان میدهد مقدار کایدو ب درج آزادی  2/229و کوچکتر از  9بوده و مقدار جذر برآورد واریانس
تطای تقریب ( )RMSEAبرابر  2/291و کمتر از  2/21اس  .همچنین شاتص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاتص نیکویی
برازش ( )GFIو شاتص برازندگی افاایشی ( )IFIب ترتیب برابر با  2/11 ،2/31و  2/31اس

ک همگی در حد بسیار مطیوب

قرار دارند ،بنابراین مد برازش مورد تائید اس  .شک ( )0مد تحقی بر اساس ضرایب مسیر استانداردشده را نشان میدهد.
ضریب مسیر ک عددی بین  -1تا  1+اس ؛ بیانکنندة وجود رابطة عیی تطی ،شدت و جه

این رابط بین دو متغیر مکنون

اس  .اگر برابر با صفر شوند ،نشاندهندة نبود رابطة عیی تطی بین دو متغیر پنهان اس  .با توج ب غیر صفر بودن ضرایب
مسیر در تحقی حاضر وجود رابطة عیی بین متغیرهای مد تأیید میگردد.
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شکل  .0مدل تحقیق در حالت ضرایب مسیر اسمانداردشده (منبع :یافت های تحقی )1022 ،

 .6 .1بحث و بررسی
در تحقی حاضر ک باهدف تعیین عوام مؤثر بر گرای سرمای گذاران ب فناوری ساتتمانهای هوشمند و با استفاده از مد
تیفیقی پذیرش فناوری و اعتماد انجام شد ،هف رابطة پیشنهادی ،مورد بررسی قرار گرف  .مد پذیرش فناوری یک مد
شناتت شده و پرکاربرد اس ک متغیرهای میانجی متعددی را ب بررسی گذاشت و نق آنها را تأیید کرده اس  .نکت ای ک
در این تحقی ب آن پرداتت شده اس  ،بررسی نق متغیر «اعتماد» در مد پذیرش فناوری و تعیین تأثیر و رابطة این متغیر
با سایر متغیرهای مد پیشنهادی تحقی اس  .همانقور ک در جدو ( )2مشاهده میشود؛ متغیرهای «درک از سودمندی»،
«درک از سهول »« ،اعتماد» و «نگرش» شرایط معناداری را اتذ کردهاند .بدین معنی ک در سطح اقمینان  32۹مقدار P-
 Valueدر تمامی متغیرها کمتر از  2/22اس و این امر نشاندهنده تأیید تمامی فرضیات تحقی اس .
بنابراین در مد تحقی ارائ شده «درک از سهول » بر «درک از سودمندی»« ،نگرش» و «اعتماد» تأثیر دارد ک ضریب β
آنها ب ترتیب ( )2/22( ،)2/21و ( )2/29میباشند .متغیر «درک از سودمندی» نیا با ضریب مسیر ( )2/92و ( )2/21بر
«اعتماد» و «نگرش» تأثیرگذار اس  .در این میان متغیر «اعتماد» با ضریب مسیر ( )2/92بر نگرش تأثیر گذاشت و متغیر
«نگرش» نیا با ضریب مسیر ( )2/02متغیر «تمای ب استفاده» را تح تأثیر قرار میدهد.
جدول  .1آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه

ضریب اسماندارد (𝛃)

T-Value

P-Value

نمیجه فرضیه

9/111

2/222

تائید فرضی

2/212

تائید فرضی
تائید فرضی

ممغیر مسمقل

ممغیر وابسمه

0

درک از سهولت

درک از سودمندی

2/211

2

درک از سهولت

نگرش

2/222

2/211

6

درک از سهولت

اعتماد

2/223

2/131

2/221

0

درک از سودمندی

اعتماد

2/912

9/121

2/222

تائید فرضی

1

درک از سودمندی

نگرش

2/210

9/219

2/221

تائید فرضی

3

اعمماد

نگرش

2/929

9/023

2/222

تائید فرضی

2

نگرش

تمای ب استفاده

2/022

0/122

2/222

تائید فرضی
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در تصوص تأیید رابط «درک از سهول » با «درک از سودمندی» ،یافت های تحقی حاضر با نتایج مطالعات یانگفینگ
( )2212و رضی و پازوکینژاد ( )1932شباه دارد .وجود رابط معنادار بین «درک از سهول » با «نگرش نسب ب کاربرد
فناوری» نیا با یافت های حاص از مطالعات پیشین همسو اس  .در مطالعاتی ک زیدانی ( )1932و الریجانی و همکاران
( )1931انجام دادند؛ ب این نتیج رسیدند ک بین آگاهی افراد و درک آنان از سهول و سودمندی فناوری با میاان پذیرش
فناوری رابطة معناداری وجود دارد .در مطالعات والتر ( ،)2210بوکند پالوچ و همکاران ( )2212نیا نتایج یافت ها مؤید وجود
رابطة معنادار بین «درک از سهول » با «نگرش» میباشد.
در مورد تأیید رابطة متغیر «درک از سودمندی» با «نگرش نسب ب کاربرد فناوری» ،یافت های این تحقی با نتایج
مطالعات ژولیانگ و همکاران ( ،)2211کاستاکیس و ساردیانو ( )2212همسو اس  .جاللی و همکاران ( )1931در تحقیقات
تود ب این نتیج رسیدند ک بین برداش ذهنی از سودمندی و نگرش نسب ب کاربرد فناوری رابطة معناداری وجود دارد.
مطالعات ژولیانگ و همکاران ( ،)2211کاستاکیس و ساردیانو ( )2212نیا نشان از تأثیر «درک از سهول استفاده از فناوری»
بر «درک از سودمندی» و «نگرش نسب ب کاربرد فناوری» دارد.
در تصوص رابطة معنادار «نگرش نسب ب کاربرد» با «تمای ب استفاده از فناوری» ،یافت های تحقی حاضر با نتایج
تحقیقات سون و کوان ( ،)2221جاللی و همکاران ( )1931و رجائیان و همکاران ( )1931همسو اس  .یافت های آنها نشان
میدهد ک بین نگرش نسب ب کاربرد فناوری و تمای ب استفاده از آن رابطة معناداری وجود دارد .نگرش نسب ب یک
پدیده ،متأثر از برداش ذهنی کاربر نسب ب آن پدیده و تابع باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج اس  .ازاینرو هنگامیک
نگرش افراد نسب ب فناوریهای ساتتمان هوشمند تح تأثیر ماایا و تصوصیات اثربخ آن قرار میگیرد ،بر برداش
ذهنی آنان از مفید بودن فناوری و درنهای بر گرای آنها ب فناوری و استفاده از آن تأثیر تواهد گذاش .
در تصوص رابطة معنادار «درک از سهول » و «درک از سودمندی» با «اعتماد ب فناوری» ،یافت ها با نتایج تحقی
بمانیان و همکاران ( )1931همسو اس  .آنها در مطالعة تود ب این نتیج رسیدند ک همبستگی زیادی بین درک از
سودمندی با اعتماد و نگرش وجود دارد .ب قوریک هرچ قدر میاان «درک از سهول فناوری» و «درک از سودمندی
فناوری» باالتر باشد« ،اعتماد ب فناوری» بیشتر تواهد بود .اعتماد بیشتر ،موجب ایجاد نگرش مثب در جامع شده و تمای
ب استفاده از فناوری را افاای تواهد داد .البت زمانی اعتماد شک میگیرد ک مبتنی بر شفافی باشد و زمین را برای کسب
اقالعات فراهم نماید؛ این امر تود میتواند در مثب شدن نگرش افراد مؤثر بوده و موجب افاای مشارک در فعالی های
مبتنی بر فناوری گردد .یافت های حاص از مطالعات میدانی نیا مؤید یافت های استنباقی تحقی بوده و نشان میدهد
هوشمندسازی ساتتمان و استفاده از فناوریهای نوین سهم بسیار اندکی از سات وساز را در مناق ساحیی مازندران ب تود
اتتصاص داده اس  .شک ( )2فراوانی متغیرهای مد تحقی را از دیدگاه پاسخگویان نشان میدهد.

شکل  .1فراوانی ممغیرهای مدل تحقیق (منبع :یافت های تحقی )1022 ،
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بر اساس این نمودارها ،تعداد نظرات مواف با ویژگی سودمندی و سهول فناوری ساتتمانهای هوشمند در میان
پاسخگویان بیشتر از نظرات مخالف اس  .این امر نشان میدهد تعداد افراد زیادی از جامع آماری ،سهول و سودمندی
فناوریهای هوشمند را درک کردهاند و از آن آگاهی دارند؛ اما با عنای ب عدم اعتماد آنها ب این فناوری نگرش چندان
مثبتی نسب ب فناوری ندارند .همین امر موجب عدم استقبا آنها از این فناوری در صنع سات وساز شده اس ؛ ب گون ای
ک حتی پی بینی استفاده از آن در آینده نیا دور از انتظار آنهاس  .البت این عدم اعتماد ب فناوری میتواند ناشی از کمبود
دان و آگاهی افراد نسب ب ماایای آن و عدم اقالعرسانی صحیح باشد.

 .3نمیجهگیری
اساساً ،سیاس گذاریهای مناسب در زمینة فناوری بدون توج ب موانع و مشکالت توسع آن ،عمالً غیرممکن اس  .این امر
در هوشمندسازی ساتتمان با رویکرد بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر نیا صدق میکند .ب منظور بررسی مشکالت و ارائ
راهح های مناسب جه غیب بر آنها ،تحقی حاضر ،ب بررسی عوام مؤثر بر پذیرش فناوری ساتتمانهای هوشمند و ب تبع
آن گرای فعاالن حوزة صنع سات وساز ب این فناوری در مناق ساحیی استان مازندران میپردازد .در این تحقی با
افاودن متغیر «اعتماد» ب مد «پذیرش فناوری» دیویس ،مد بهین ای برای بررسی عوام مؤثر در پذیرش فناوری ب دس
آمد .نتایج بررسی رابط بین متغیرها در این مد تیفیقی نشان میدهد نگرش مثب فعاالن حوزة صنع ساتتمان ب فناوری
ساتتمانهای هوشمند ،رابطة تنگاتنگی با ادراک آنان از ویژگیها و ماایای هوشمندسازی ساتتمان دارد .در این میان ،متغیر
«اعتماد» با تأثیر مثب و مستقیم بر نگرش افراد موجب افاای تمای آنان ب استفاده از فناوری میگردد .ب قوری ک
هرچقدر میاان آگاهی افراد از ماایای این فناوری بیشتر باشد ،ب همان میاان ادراکشان از سودمندی و سهول ب کارگیری آن
افاای تواهد یاف  .درک بیشتر منجر ب افاای اعتماد شده در نتیج تمای افراد ب استفاده از فناوری بیشتر میشود .در
یک جمعبندی کیی میتوان چنین اذعان داش ک اعتماد ب فناوری میتواند بر میاان تمای ب استفاده از فناوری تأثیرگذار
باشد ،درنتیج تأثیر مستقیم و مثب متغیر «اعتماد» بر گرای افراد ب سرمای گذاری در صنع هوشمندسازی ساتتمان در
مد پیشنهادی تحقی تبیین میگردد.
اگرچ یافت های این تحقی  ،یک درک کیی از وضعی سات وساز کنونی در محدودة موردمطالع  ،موانع و تأثیر پذیرش
فناوری هوشمندسازی در شهرهای ساحیی شما کشور ایران را فراهم میکند ،لیکن محدودی هایی نیا وجود دارد .با عنای
ب اینک  ،تحیی دادهها بر اساس مشاهدات میدانی و پاسخهای جامعة آماری و میاان درک و تجرب آنها ،انجام پذیرفت اس ؛
بنابراین ،دادهها ب ناچار شام ذهنی شدهاند و ارزیابیها بر اساس تجرب و قضاوت ذهنی شک گرفت اند .از سوی دیگر ،با توج
ب اینک تحقی حاضر بدون در نظر گرفتن متغیرهای فرد ی (اعم از سن ،جنسی  ،درآمد ،میاان تحصیالت و سابق فعالی )
انجام پذیرفت اس  ،پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی با دتی نمودن هریک از این متغیرها ،تأثیر و رابطة آنها مورد بررسی
قرار گیرد .همچنین بررسی نق متغیرهای اجتماعی مانند فرهنگ ،تجرب  ،آگاهی و تبییغات در پذیرش فناوری و تمای ب
استفاده از آن میتواند ازجمی موضوعات پیشنهادی برای محققان این حوزه باشد.
در جه بسترسازی برای نهادین کردن فناوری هوشمندسازی ساتتمان نیا پیشنهاد میگردد با بهرهگیری حداکثری از
تبییغات ،اقالعرسانی و تهی برنام های آگاهسازی در رسان های اجتماعی در رواج فرهنگ استفاده از ساتتمانهای هوشمند
گامهای مؤثرتری برداش  .قراحی و توزیع بروشورهای تبییغاتی در میان گروهها و اقشار مختیف جامع ب ویژه سازندگان و
پیمانکاران ،میتواند نق مؤثری را ایفا کند .بنابراین بهترین راهکارها برای افاای میاان آگاهی و اعتماد افراد چ در میان
جامعة قراحان و مهندسان و چ در میان سایر اقشار ،فرهنگسازی و اقالعرسانی همگانی در جامع اس  .این فعالی ها
میتواند حو محور تشوی مردم ب استفاده از فناوری ساتتمانهای هوشمند در قالب برنام های ب کارگیری سیستمهای نمای
متحرک ،روشنایی ،گرمای  ،سرمای و تهوی هوشمند در راستای صرف جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر باشد.
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منابع
ابوالحسنی ،الناز؛ الریجانی ،مریم و شبیری ،سید محمد ( .)1939بررسی رابطة بین میاان پذیرش اجتماعی سیستمهای انرژی تورشتیدی و
عوام مؤثر بر آن (مطالع موردی :شهر تبریا) .نشری عیمی انرژی ایران ،)0(11 ،صص.10-1 .
امانی ،نیما و ناز پروز ،رسو ( .)1933نق مدیری پروژه بر بهبود روند سات وساز در نتوار ستاحیی دریتای تتار بتر استاس استتاندارد
 .PMBOKنشری عیمی مدیری استاندارد و کیفی  ،)1(12 ،صص.33-12 .
بردبار ،شهرام ( .)1932قرح و اجرای تان هوشمند انرژی در جایره هرما .فصینام فنی و تخصصی سازمان نظاممهندسی ستاتتمان استتان
هرماگان ،)1(0 ،صص.09-91 .
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