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 هچکید
 يبرا يراهبرد ماتیبا هدف اخذ تصم یرقابت طیعبارت است از نظارت هدفمند بر مح یرقابت يهوشمند

دهد ابزار کارآمدي  هایی که در اختیار مدیران قرار می و قابلیتاینترنت اشیا  سازمان. داریپا یرقابت تیکسب مز
سهولت استفاده،  ،شده سودمندي ادراكبراساس مطالعات انجام گرفته  .رقابتی استبراي دستیابی به هوشمندي 

در بکارگیري اینترنت اشیا موثر بر  يرهایبه عنوان متغ قابلیت کنترل لذت استفاده و ،اعتماد، پذیرش اجتماعی
. دیگرد یها طراح داده يگردآور تهپنج درجه ج کرتیل فیط يا اند. پرسشنامه شده ییبازاریابی هوشمند شناسا

) استفاده شده است. يدییتا یعامل لیسازه (تحل ییمحتوا و روا ییپرسشنامه از دو روش روا ییروا یبررس يبرا
 837/0کرونباخ پرسشنامه پرسشنامه  يآلفا بی. ضردیکرونباخ استفاده گرد يآلفا بیضر زین ییایمحاسبه پا يبرا

 است.  دهیگرد یابیپرسشنامه مطلوب ارز یائیپا نی. بنابرادیمحاسبه گرد
. دنباش یم هاي فعال در سازمان منطقه آزاد قشم شرکتو کارشناسان  رانیمد شامل قیتحق نیا يآمار جامعه

معادالت  یابی مدل کیاز تکن زین رهایمتغ نیروابط ب نییتع ينفر استفاده شده است. برا 200به حجم  يا از نمونه
بر  شده سودمندي ادراك رینشان داده است تاث جیشد. نتا ستفادها LISREL 8.8و  SPSS 18 يآمار يافزارها نرم

پذیرش اجتماعی  ریتاث 31/0اعتماد  ری، تاث 36/0سهولت استفاده  ریو تاث 54/0اینترنت اشیا بکارگیري فناوري 
 یهمواره از مقدار بحران زین tه بدست آمده است. آمار 34/0 قابلیت کنترل ریو تاث 53/0 لذت استفاده ریتاث 43/0
 دارند.  ریتاث اشیاءاینترنت شده بر بکارگیري فناوري  ییشناسا يرهایمتغ یبوده لذا تمام تربزرگ 96/1

  
 هوشمندي رقابتی ،اشیاءاینترنت  ،يفناور رشیپذ واژگان کلیدي:

  
 
 



  
 90 هوشمند یابیء در بازارایاش نترنتیا يفناور يریعوامل موثر بر بکارگ

 

 مقدمه -1
 دهیروزمره و از جمله کسب و کار گرد یزندگ يو تحول در تمام جنبه ها رییتغ جادیباعث ا اشیاءاینترنت 

و  رییتغ نیا يرا برا يو فرصت مناسب تر نهیارتباطات و محاسبات همراه زم عیتوسعه سر انیم نیاست در ا
است.  دهیهوشمند گرد یتعامل یابیبازار میاداتحت پار یابیاز بازار يدینسل جد جادیتحول فراهم کرده و باعث ا

خود  هیاول يها ازیتنها به دنبال برطرف کردن ن دیدر خر انیکه مشتر لیدل نیبه ا ،یابیاز بازار دینسل جد نیا
 شد یاحساس م شیشده اعمال شود از مدت ها پ يداریو عالقه مندند که نظراتشان در محصوالت خر ستندین

شوند و به  یوصل م نترنتیبه ا میمحصوالت به طور مستق یابینوع از بازار نیدر ا ).1395(اسماعیلی و آقایی، 
 کی يها تیو قابل ییخود در رابطه با کارا اتیرا در رابطه با محصوالت و تجرب یگزارشات انیمشتر نکهیا يجا

 نیا میتقخود محصوالت هستند که به طور مس نیبدهند ا یشبکه اجتماع کیاده اشان در محصول مورد استف
قهوه ساز است، او  کی يدارا يمشتر کی دیمثال فرض کن يبرا ).2018(تیلور و همکاران،  دهند یکار را انجام م

که  ندیب یقهوه را آماده کند. اما پس از مراجعه به قهوه ساز م مدت مشخصیکرده تا در  میزمانبند آن را تنظ
 انیخود را ب یتیکند و نارضا یارسال م ییها تییساز تو قهوهبا  نیانجام نداده است؛ بنابرا یاش را به خوب فهیوظ
کنند،  دایرا پ یناراض يکنند، آدرس مشتر لیو تحل هیرفتار را تجز نیتوانند ا یماینترنت اشیا  ابانیبازار. کند یم
 تیمحدود بیترت نیتالش کنند و به ا شتریمحصول ب يتوسعه  ياو بفرستند و برا يبرا نیگزیمحصول جا کی

 ).1395پور و همکاران،  (اسماعیل گردند یوجود دارند حذف م ریکه در ز يها
استفاده قرار گرفت و توسط کوین اشتون مورد  1999)، براي نخستین بار در سال IOT(اینترنت اشیا عبارت 

جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزي، از جمله اشیا بی جان، براي خود هویت دیجیتال داشته باشند و به 
 يبا فراهم ساز اشیاءاینترنت ). 1395(رزاقی،  ها را سازماندهی و مدیریت کنند کامپیوترها اجازه دهند آن

قادر به  ،یتالیجیهاي د سیاز سرو يبهبود مجموعه ا يها برا دادهاز  یهاي انتخاب رمجموعهیآزاد به ز یدسترس
(پوربهرام و همکاران،  باشد ناهمگن و مختلف می ییهاي نها ستمیاز س يادیو شفاف تعداد ز کپارچهی بیترک

مختلف مربوط به  يها که جنبه شود یاستفاده م يچتر مانند يدیبه عنوان کلمه کلاینترنت اشیا  .)1395
پوشش با استفاده از استقرار گسترده  نی. ادهد یپوشش م یکیزیف يایو وب را در دن نترنتیا يها گستره
شده  هیبه کار گرفته شده و تعب يها تیقابل ریسا ایحسگر و  ت،یهو صیشده و تشخ عیدور از هم توز يها دستگاه

و  یکیزیف يها تیکه در آن، موجود کشد یم ریرا به تصو ندهیدر آ یدگاهید ،اینترنت اشیا . ردیپذ یصورت م
از  دیدسته کامالً جد کیمناسب به هم متصل شده و  یو اطالعات یارتباط يها يبا استفاده از تکنولوژ یتالیجید

 يزهایتوسط چ یبه طور کلاینترنت اشیا ). 1395و همکاران،  ي(مظفر آورند یم همفرا ها سیها و سرو برنامه
 ییها یپردازش، با توجه به نگران تیمحدود و ظرف يساز رهیگسترده، با ذخ یشدگ عیتوز ،یواقع يایکوچک دن
 کند یم حیرا تشر ییایاش IOTي. فناورشود یمشخص م ،یخصوص میو حر تیامن ،ییکارا نان،یاطم تیمانند قابل

برچسب  اءیدر اصل به اش IOT م،ی) از قد2011هستند. (اکلمان و همکاران  نترنتیا قیکه قادر به ارتباط از طر
در  ها نهیاز زم ياریدر بس IOTي. فناورکنند یارتباط استفاده م يبرا نترنتیکه از ا کند یاشاره م RFIDخورده 

 يریگیکتابخانه، پ تیریمد ،يشهر یطراح ن،یره تأمیزنج تیریمانند، مد شود، یحال حاضر استفاده م
خانه  تیریمد ار،یمنزل، پرداخت س ونیاتوماس نه،یحمل و نقل به ،تالیجیکنترل سهام، منطق د ،یفروش خرده

 يبهبودها IOT ي). فناور2010و همکاران  ي، زور2013 نگیو مراقبت سالمت (د یخصوص میحر نهیزم ،يدار
قابل توجه است (آکلمان و همکاران  انیمشتر يآنها برا يایفراهم کرده و مزا عیصنا ریسا انیرا در م يادیز
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هوشمند بهره ببرند که به  خچالیاستفاده شده در  IoT يها يمثال، کاربران ممکن است از فناور يبرا ).2011
و همکاران  کریرا کنترل کرده و کاالها را مجدد سفارش دهد (ساندم ها یندنیصورت خودکار مصرف غذا و نوش

2010 .( 
شناخته  اریبس وهیش کیشده است.  جادیا دیجد ياز فناور يمشتر رشیپذ انیب يها برا از مدل يا مجموعه

 التیتما یبررس ياز مطالعات را برا يا گسترده انیو جر باشد، ی) مTAM( يفناور رشیبر مدل پذ یشده، مبتن
مدل  کی TAMثابت شده است که  ،). در واقع1989 سیکرده است (داو جادیا یواقع يو کاربر انیمشتر يکاربر
مجموعه  انیدر م يو کاربر IT يکاربران در ارتباط با سازگار رشیاز تنوع در پذباال  يگر انیجو با قدرت ب صرفه

به  TAMمطالعات از  نیا ن،ی). بنابرا2009، پارك وهمکاران 2009(ها و استول  باشد یم ها نهیاز زم يا گسترده
است که : چه  نیا تر ی، سوال عملIoT يحاضران در فناور ي. براکنند یم هاستفاد ينظر يعنوان مبنا

سرگرم کننده و امن است است را  د،یساده، مف IoT يموضوع که فناور نیاز ا يدرك مشتر ،ییها مشارکت
 تارو کنترل رف ،يمند بهره ،یاجتماع ری، صداقت، تأثTAM ينظر يها دامنه يمطالعه بر مبنا نیا دهد؟ یم شیافزا

 راتیرا فراهم کند که تأث يا کپارچهیاستوار است، تا چارچوب  يو فناور یاجتماع نهیزم ،يفرد يها دگاهیاز د
رفتار  نهیشیبه پ تر قیدق یکند. نگاه بیترک IoT يها ياز فناور يمشتر رشیپذ يرا رو رهایمتغ نیبدست آمده ا

هستند،  IoT يها ياز فناور يمشتر رشیپذ انیموجود به دنبال ب یرعملیکه سه پژوهش غ دهد ینشان م يمشتر
مطالعه به ما اجازه  نیاند. ا مطالعه شده يا کپارچهیشده و در چارچوب  بیباال ترک ينظر يها نهیدر آنها زمکه 

را در  IoT يدر خصوص فناور يمشتر رشیپذ يها از محرك يتر تر و گسترده واقع نگرانه ریتا تصو دهد یم
است.  دیمف IoT يحاضران در فناور يبرا کند یم جادیمطالعه ا نیکه ا ی. دانشمیکن میترس معجا وهیبا ش سهیمقا

 تواند یم يها از فناور آن رشیدر خصوص پذ IoT يها يدر خصوص فناور يمشتر يباورها ریتر از تأث درك کامل
اغوا کنند تا از  ار انیخصوص بدست آوردند که چگونه مشتر نیدر ا يشتریبه حاضران کمک کند تا دانش ب

 ایخود را آغاز کنند. آ هیرا اغوا کنند تا کاربرد اول رکاربرانیوم تر استفاده کنند، و غبه صورت متدا IoT يکاربردها
 وجود دارد؟ يا رابطه بازاریابی هوشمندو  اشیاءاینترنت بکارگیري فناوري عوامل موثر در  یابیارز انیم

 ادبیات پژوهش -2
دهند،  را اشیاء اطراف ما تشکیل می اي وسیع که اجزا آن به معنی تشکیل شبکه اشیاءاینترنت فناوري 

ها هوشمند گردیده، بطور خودکار اطالعات مفیدي را از پیرامون  باشد. بر اساس این الگو، اشیاء و سیستم می
نمایند. این  هاي مانیتورینگ و کنترل مرکزي ارسال می ها را به یکدیگر و یا به سیستم اطراف خود دریافت و آن

باشد. بر اساس این فناوري،  هاي نسل پنجم ارتباطات و کالن داده نیز می لی فناوريهاي اص فناوري از محرك
ر اساس اخبار موثقی که توسط ب .توانند ارائه شوند خدمات بسیار سودمندي براي بهبود کیفیت زندگی می

هوشمند  ءیمیلیارد ش 50حدوداً  2025هایی معتبر از جمله سیسکو و اریکسون ارائه شده است، تا سال  شرکت
در این الگو قرار گرفته و این فناوري را پشتیبانی خواهند نمود. خدمات ارائه شده توسط این فناوري در تمامی 

میلیارد دالر در  3000صنایع مهم از جمله بهداشت و سالمت، نفت و گاز، حمل و نقل و غیره کاربرد دارد. تا 
ین فناوري در سطح بین الملل، تضمین شده است. با توجه سال، گردش مالی حاصل از خدمات ارائه شده توسط ا

به سهم بازار قابل توجه این فناوري، توسعه و بکارگیري این فناوري در کشور، از منظر اقتصادي حائز اهمیت 
بسیار باالیی است. با توجه به آنکه این فناوري با زندگی فیزیکی افراد نیز در تعامل است، از منظر اجتماعی و هم 

باشد. از طرفی دیگر، محصوالت مبتنی بر این فناوري از جمله  از منظر امنیتی، داراي اهمیتی بسیار می
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و  M2Mهاي هوشمند مبتنی بر بستر ارتباط دستگاهی  ها، کنتورهاي هوشمند، خودروهاي متصل، خانه پوشیدنی

 .اند غیره ورود به بازار نموده
ترجمه شده است،  اشیاءاینترنت نامیده، و به زبان فارسی، اشیا اینترنت فناوري آنچه در زبان انگلیسی، 

) 2) سیستمهاي الکترونیکی، (1ها است که با تجهیز به (ي از اشیاء، مانند ساختمان، خودرو، و انواع دستگاها شبکه
ات خام را پیدا ) اتصال به شبکه (مثال اینترنت)، توانایی گردآوري و تبادل اطالع4افزار، و (نصب نرم )3(حسگر، 

ها و امکانات جدیدي  توان از طریق شبکه مربوطه، اشیاء را از دور کنترل، و فرصتکنند. به این ترتیب، میمی
وري، افزایش دقت، و  هبراي ادغام جهان واقعی و دنیاي مجازي ایجاد کرد. نتیجه چنین پیشرفتی، بهبود بهر

 .حصول مزایاي فراوان اقتصادي است
توان مدل نظري پژوهش را ارائه  هاي تجربی اشاره شده می هاي پژوهش ها و یافته ع بندي نظریهاکنون با جم

داد. چارچوب نظري پژوهش الگوي مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک میان عوامل و متغیرهاي اثرگذار بر موضوع 
 باشد. پژوهش که بر گرفته از ادبیات پژوهش می

 مشابه. است شده تعریف فرد موثر مفهومی گرایش و پایدار شناخت عنوان به مشتري پذیرش مطالعه، این در
 است شده سازگار و گرفته درنظر مشتري پذیرش براي اي ضابطه عنوان به استفاده به تمایل ساختار قبلی، کار

 نشان را ایده این ها یافته چون است، مناسب خاص مفهوم یک این). 2000 داویس و ونکاتیش ،1991 ماتیسون(
 مدلی). 2012 همکاران و لی( است بعدي کاربرد از مناسب کننده بینی پیش یک استفاده، به گرایش که دهند می
 داده نشان 1 شکل در کند می بینی پیش را IoTهاي فناوري از استفاده به تمایل و قبلی متغیرهاي بین رابطه که

 دیدگاه در). 2005 لین و لوران( است شده حذف سازي سادهبراي  مدل از اصلی TAM در باور ساختار. است شده
 فناوري رفتاري تمایل و کاربر عقاید بین را داري معنی و قوي علیتی رابطه تحقیقی، مطالعات بسیاري نظري،
 از بنابراین). 2008 مائو و ژانگ ،2008 همکاران و سانگ ،2009 سو و لو ،2012 همکاران و لی( اند کرده گزارش

 این. است منطقی IoT پذیرش بررسی براي وابسته متغیر تنها عنوان به رفتاري گرایش از استفاده نظري، لحاظ
لذت  ،پذیرش اجتماعی اعتماد، استفاده، سهولت استفاده ،شده سودمندي ادراك که دارد انتظار مطالعه
هاي  فناوري از استفاده به رفتاري تمایل با مثبت صورت رفتاري به قابلیت کنترل و مندي)، (بهرهاستفاده

IoTدارند. شده سودمندي ادراك با مثبتی رابطه اعتماد و استفاده سهولت استفاده بعالوه،. باشد مرتبط  
 براي واضح مزیت با ارتباط در خطا تواند می IoT فناوري کاربردهاي انتشار کاستن براي اصلی دالیل از یکی
 دارند درصورتی نوآوري پذیرش به تمایل صرفاً کاربران، (IDT) نوآوري انتشار نظریه اساس بر. باشد بالقوه کاربران

با توجه به موارد ). 1995 راگرز( کنند فراهم موجود هاي حل راه با مقایسه در را خاصی مزیت ها نوآوري آن که
به کلی تحقیق  جمع بندي از وضعیت متغیر هاي مستقل و وابسته مدل مطروحه در بخش چارچوب نظري و

 ترسیم شده است. 1صورت شکل 
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 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 

 و) UTAUT( فناوري کاربرد و پذیرش واحد نظریه عملکرد انتظار مشابه شده سودمندي ادراك مطالعه، این در
 در بهبودیافته عملکرد از کاربران ادراکات به نظریه این). 2003 همکاران و وانکتش( است IDTنسبی  مزیت
 با را فروشی خرده هاي فروشگاه توانند می IoT هاي فناوري. کنند می استفاده فناوري از که کند می اشاره زمانی

 توسط شده درك خدمات کیفیت و شود می کمتري صف زمان به منجر که کنند، تأمین تر سریع فرایندهاي
 نگهداري کارمندان آهن، راه بخش براي شده اعمال IoT هاي فناوري همچنین،. دهد می افزایش را کاربران

 کنند دریافت خود دردست موبایل خواننده یک طریق از قطارها در شده نصب هاي فرستنده از را ها داده توانند می
 و وانگ(بخشند  می بهبود را نگهداري وظایف بازدهی بنابراین یاخیر، دارند نگهداري نیازبه آیا که بگیرند تصمیم تا

 میزان مبناي بر را نگهداري هاي برنامه و کرده، حفظ را موجودي خودکار صورت به سیستم). 2013 همکاران
 شده درك سودمندي اساس، برهمین. سن برمبناي صرفاً تا کند می طراحی قطار از بخش هر براي دقیق کیلومتر
  .است باال احتماالً IoT هاي فناوري

 روش پژوهش -3
ها از نوع توصیفی و پیمایشی است، جامعه  آوري دادهگردکاربردي و از نظر روش  پژوهش حاضر از نظر هدف،

در  ی. به طور کلباشد یمسازمان منطقه آزاد قشم فعال در  يها شرکت هیکلمدیران آماري این پژوهش شامل 
 ریهر متغ يمشاهده به ازا 15تا  5 نیتواند ب حجم نمونه می نییتع يمعادالت ساختار یابی مدل یروش شناس

 شود: نییشده تع يریاندازه گ
 5𝑞 ≤ 𝑛 ≤ 15𝑞 

𝑄 = 23 

5(23) ≤ 𝑛 ≤ 15(23) = 115 ≤ 𝑛 ≤ 345 

 لذت استفاده

 شدهادراك سهولت

 اعتماد

 پذیرش اجتماعی

 شدهسودمندي ادراك

 پذیرش فناوري اینترنت اشیا

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

 قابلیت کنترل

H6 
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نفر باشد. با توجه به تعداد  345تا  115پرسش دارد حجم نمونه باید بین  23از آنجا که پرسشنامه پژوهش 

نفر براي مطالعات  200کم  کارشناسان در دسترس و از سوي دیگر تاکید مطالعات پیشین مبنی بر انتخاب دست
؛ کالین، 2008؛ هو، 2006مکاران، ؛ سیوو و ه1999؛ گارور و منتزر، 1983مبتنی بر مدل ساختاري (هولتر، 

 گردآوري گردید. وپرسشنامه توزیع گردید  200). در این مطالعه نیز از ابتدا 2011
. در خصوص شود یم میتقس یدانیو م يا پژوهش به دو دسته کتابخانه نیاطالعات در ا يگردآور يها روش

اطالعات  يآورگردو جهت  يا کتابخانه يها شپژوهش از رو نهیشیموضوع و پ اتیاطالعات مربوط به ادب يگردآور
از ابزار  هیاول هاي داده يآورگرد يبرا استفاده شده است. یدانیپژوهش از روش م يها هیرد فرض ای دییتا يبرا

هاي پویا  در توانمندي ينوآورهاي  تحقیق براساس سه سازه توانمنديپرسشنامه  است. دهیپرسشنامه استفاده گرد
(نظرخواهی از خبرگان) و  پرسشنامه از روش اعتبار محتوا ییروا یبررس يبراپذیري تدوین شده است.  و رقابت

براي محاسبه پایایی نیز ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. استفاده شده است.  اعتبار سازه (تحلیل عاملی)
 است. دهیگرد یابیپرسشنامه مطلوب ارز یائیپا نی. بنابرادیاسبه گردمح 837/0کرونباخ پرسشنامه  يآلفا بیضر

 مطالعه موردي -4
هاي سنجش  براي بررسی مدل، نخست از تحلیل عاملی تائیدي براي سنجش روابط متغیرهاي پنهان با گویه

هاي پرسشنامه را  شها یا همان پرس گیري (تحلیل عاملی تائیدي) ارتباط گویه آنها استفاده شده است. مدل اندازه 
هاي پرسشنامه، متغیرهاي  دهد. در واقع تا ثابت نشود نشانگرها یا همان پرسش ها مورد بررسی قرار می با سازه

پنهان را به خوبی اندازه گیري کرده اند، نمی توان روابط را مورد آزمون قرار داد. لذا براي اثبات اینکه مفاهیم به 
قدرت رابطه بین عامل  شود. مدل اندازه گیري یا تحلیل عاملی تائیدي استفاده میخوبی اندازه گیري شده اند از 

شود. بار عاملی مقداري بین صفر و یک است.  (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می
تا  3/0بارعاملی بین  .ودش نظر می باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف 3/0اگر بار عاملی کمتر از 

) حداقل بارعاملی قابل قبول در 1998باشد خیلی مطلوب است (کالین،  6/0قابل قبول است و اگر بزرگتر از  6/0
باشد. چنانچه آماره آزمون  می tنیز ذکر شده است اما معیار اصلی براي قضاوت آماره  2/0برخی منابع و مراجع 

باشد در اینصورت بارعاملی مشاهده شده معنادار است. (آذر  96/1یعنی  t0.05رانی بزرگتر از مقدار بح tیعنی آماره 
 ارائه شده است. 1در جدول  متغیرهاي تحقیقهاي سنجش  نتایج تحلیل عاملی شاخصو مومنی، جلدو دوم) 

د هاي سنجش هر یک از ابعا دهد گویه ارائه شده است نشان می 1جدول نتایج تحلیل عامل تائیدي که در 
بدست آمده است که نشان  3/0بدرستی انتخاب شده است. در تمامی موارد بارعاملی استاندارد بزرگتر از  تحقیق

دهد همبستگی مشاهده شده مطلوب است. جهت سنجش معناداري بارهاي عاملی استاندارد مشاهده شده،  می
دهد  بدست آمده است که نشان می 96/1بزرگتر از  tمحاسبه شده است. در تمامی موارد مقدار آماره  tآماره 

  % قابل قبول است.95هاي مشاهده شده در سطح اطمینان  همبستگی
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 متغیرهاي پژوهشتحلیل عاملی تائیدي مقیاس سنجش  -1جدول 

 آلفاي کرونباخ tآماره  بارعاملی استاندارد شماره سواالت ها سازه

 سودمندي

Q01 0.63 12.36 

713/0 
Q02 0.75 .10.78 
Q03 0.61 .11.84 
Q04 0.67 .13.27 

 سهولت استفاده 

Q05 0.69 16.79 

726/0 
Q06 0.67 .17.58 
Q07 0.63 17.85 
Q08 0.79 9.93 

 اعتماد
Q09 0.63 17.55 

746/0 Q10 0.75 26.49 
Q11 0.87 19.83 

 پذیرش اجتماعی
Q12 0.83 12.42 

729/0 Q13 0.76 16.83 
Q14 0.63 10.37 

 خوشایندي
Q15 0.71 17.53 

801/0 Q16 0.67 23.51 
Q17 0.79 16.35 

 کنترل رفتار
Q18 0.67 10.37 

727/0 Q19 0.62 16.03 
Q20 0.60 15.31 

 قصد استفاده
Q21 0.66 12.53 

745/0 Q22 0.71 13.56 
Q23 0.70 9.13 

 

 یابی معادالت ساختاري هاي پژوهش با استفاده از مدل آزمون فرضیه
از مدل معادالت اینترنت اشیا از فناوري  انیبر قصد استفاده مشترکلی عناصر موثر براي سنجش رابطه 

افزار لیزرل قابل مشاهده شده است.  ساختاري استفاده شده است. نتایج حاصل به صورت خالصه در خروجی نرم
 .به نمایش درآمده است 2جدول این نتایج در 
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 یابی معادالت ساختاري خالصه نتایج مدل - 2جدول 

 نتیجه  tآماره  بارعاملی استاندرد رابطه
 مثبت و معنادار 65/6 54/0 بکارگیري اینترنت اشیا  ←سودمندي ادارك شده 

 مثبت و معنادار 47/4 36/0 بکارگیري اینترنت اشیا  ←سهولت استفاده 
 مثبت و معنادار 29/3 31/0 بکارگیري اینترنت اشیا  ←اعتماد 

 مثبت و معنادار 54/5 43/0 بکارگیري اینترنت اشیا  ← پذیرش اجتماعی
 مثبت و معنادار 89/5 52/0 بکارگیري اینترنت اشیا  ← لذت استفاده
 مثبت و معنادار 69/3 34/0 بکارگیري اینترنت اشیا  ← کنترل رفتار

 

 .بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر داردبر  شده سودمندي ادراك: 1فرضیه 
بدست آمده است.  54/0بکارگیري اینترنت اشیا و  شده سودمندي ادراكبارعاملی استاندارد میان دو متغیر 

هده شده دهد همبستگی مشا بزرگتر بوده و نشان می 96/1بدست آمده است که از  65/6مقدار معناداري نیز 
بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر بر  شده سودمندي ادراك% 95معنادار است. بنابراین با اطمینان 

 . دارد

 .بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر داردبر  سهولت استفاده -2فرضیه 
بدست آمده است. مقدار  36/0ري اینترنت اشیا بکارگیو  سهولت استفادهبارعاملی استاندارد میان دو متغیر 

دهد همبستگی مشاهده شده معنادار  بزرگتر بوده و نشان می 96/1بدست آمده است که از  47/4معناداري نیز 
 . بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر داردبر  سهولت استفاده% 95است. بنابراین با اطمینان 

 .بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر داردر اعتماد ب -3فرضیه 
بدست آمده است. مقدار معناداري  31/0بکارگیري اینترنت اشیا و  اعتمادبارعاملی استاندارد میان دو متغیر 

دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است.  بزرگتر بوده و نشان می 96/1بدست آمده است که از  29/3نیز 
 .بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر دارد% اعتماد بر 95با اطمینان بنابراین 

 .بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر داردبر  پذیرش اجتماعی -4فرضیه 
بدست آمده است که  43/0بکارگیري اینترنت اشیا و  پذیرش اجتماعیبارعاملی استاندارد میان دو متغیر 

پذیرش بزرگتر است. بنابراین  96/1بدست آمده است که از  54/5مقداري قابل قبول است. مقدار معناداري نیز 
 . بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر داردبر  اجتماعی

 .ر داردبکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیبر  لذت استفاده -5فرضیه 
از سوي بدست آمده است.  52/0بکارگیري اینترنت اشیا و  لذت استفاده ریدو متغ انیاستاندارد م یبارعامل

با  نی. بنابرااستمشاهده شده معنادار ی همبستگ دهد یبدست آمده است که نشان م 89/5 يمقدار معناداردیگر 
  .زاریابی هوشمند تاثیر داردبکارگیري اینترنت اشیا در بابر  لذت استفاده% 95 نانیاطم
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 .بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر داردرفتار بر  قابلیت کنترل -6فرضیه 
بدست آمده است که  34/0بکارگیري اینترنت اشیا رفتار و  قابلیت کنترلبارعاملی استاندارد میان دو متغیر 

قابلیت بزرگتر است. بنابراین  96/1بدست آمده است که از  92/2مقداري قابل قبول است. مقدار معناداري نیز 
 . بکارگیري اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند تاثیر داردرفتار بر  کنترل

 نتایج تائید مدل نهائی تحقیق -2شکل 

 

و کوچکتر از  036/0برابر  RMSEAبدست آمده است. شاخص  2و کوچکتر از  87/1دو بهنجار  شاخص خی
بنابراین مدل از  اند. بدست آمده 9/0نیز بزرگتر از  NNFIو  GFI, NFI, IFIشاخص  بدست آمده است. 05/0

 برازندگی خوبی برخوردار است. 

 گیري نتیجه -5
 يهوشمند ر،یاخ يدر خالل سالهاکرده است.  يادیز يها شرفتیخود پ یتکامل ریدر س بازاریابی هوشمند

 شیگشته است. افزا نیعج شرویپ يشده و با فرهنگ شرکتها لیتبد تیریمهم مد میاز مفاه یکیبه  یرقابت
و  هیتجز يشتریو با دقت ب عتریاطراف خود را سر طیگردد سازمانها اطالعات مح یموجب م یرقابت يهوشمند

قرار  رندگانیگ میدردسترس تصم یو درمواقع مقتض رهیسودمند ذخ قیحاصل را به طر جیکرده و نتا لیتحل
 میتفکر و تصم ندیفرا یکرده و اثربخش عیتبادل اطالعات و دانش را در بستر سازمان تسر انیامر جر نیدهند. ا

 طیبا درك بهتر رقبا و مح ییاجرا رانیمد ب،یترت نیبد بخشد. یبهبود م يریرا به نحو چشمگ یجمع يریگ
نقاط قوت و ضعف و  تها،یخاص، اطالعات مرتبط با قابل يها کیبر ابزارها و تکن هیتوانند با تک یپرچالش رقابت م

گام از رقبا جلوتر باشند.  کیتخاب راهبرد مناسب اقدام و همواره قرار داده و نسبت به ان یرقبا راموردبررس اتین
آنها نکات  تیکند و از شکست و موفق یم ینیب شیپ عتریرقبا را بهتر و سر يسازمان هوشمند استراتژ کی

 شدهسودمندي ادراك

 استفاده سادگی

 اعتماد

 نفوذ اجتماعی

 لذت استفاده

 قابلیت کنترل

 ایاش نترنتیا رشیپذ

54/0 

36/0 

31/0 

43/0 

52/0 

34/0 
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از رقابت  کیستماتیس يزیآورد تا با مم یارشد سازمان به وجود م رانیمد يامکان را برا نیآموزد و ا یم ياریبس
 اقدام کنند. يراهبرد ماتینسبت به اتخاذ تصم يشتریب یسازمان، با آگاه يریپذ

بکارگیري در  يادیز ریتاث» ادراك شده يسودمند« دهد ینشان م قیتحق نیحاصل از ا جینتا یبطور کل
 مدیرانبه  دیمنظور با نیا ي. براکند یم فایا ومتوسط کوچک يها در شرکت رقابتی يدر هوشمندسازاینترنت اشیا 

 يفناور نیاستفاده از ا نی. همچنشود یانجام شدن کارها م عتریباعث سر يفناور نیخاطر نشان کرد استفاده از ا
در بکارگیري اینترنت اشیا ادرك شده از  يسودمند شیبهتر منجر خواهد شد. افزا يبه عملکرد کار

هاي فعال در سازمان منطقه  شرکت کیاز اهداف استراتژ یکیبعنوان  دیبا رانیمد نیدر ب رقابتی يهوشمندساز
 تیرضا شیادراك شده به افزا يسودمند نیا رایز رد؛یقرار گ رانیو مد رندگانیگ میمورد توجه تصم آزاد قشم

 دینما جادیا يباور را در مشتر نیهدفمند خود ا غاتیدر تبل دیشرکت با یابیبازار تیری. مدشود یمنجر م انیمشتر
 و زمان خواهد شد. نهیدر هز ییجو و صرفه يور به بهبود بهره تیدارد که در نها ییایهوشمند مزا محصول کیکه 

 فهرست منابع
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