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محققان،  از  بسیاری  است،  تکامل  حال  در   4G فناوری  هنوز  حاضر  حال   در   که  این  به  توجه  با  چکیده: 

شده  تالش  تحقیق  این  در  هستند.   5G فناوری  مانند  اینترنت  شبکه های  جدید  انواع  توسعه  حال  در 
که عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نسل پنجم در ایران و در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران  است 
بررسی شود. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، به صورت تصادفی 238 نفر از میان دانشجویان 
پرسش نامه  ارائه  اطالعات،  تحلیل  و  جمع آوری  برای  اصلی  روش  شدند.  انتخاب  تهران  دانشگاه های 
از  استفاده  با  داده ها  تجزیه و تحلیل  گرفته  است.  قرار  آماری  جامعه  افراد  اختیار  در  که  است  الکترونیکی 
کیفیت  که  کی ازآن است  روش مدل سازی معادالت ساختاری و با نرم افزار PLS انجام شده  است. نتایج حا
کیفیت با  فناوری با سهولت درک شده، سودمندی درک شده، اعتماد و لذت درک شده رابطه مثبت دارد. 
اثرگذاری مثبت بر سهولت درک شده، مفید بودن درک شده و اعتماد بر تمایل افراد به پذیرش این فناوری 
که بین لذت درک شده و تمایل افراد به استفاده از فناوری 5G رابطه  اثر مثبت و معنادار دارد، ضمن این 

مستقیم وجود ندارد. 

کیفیت درک شده کلیدی: فناوری 5G، پذیرش فناوری، اعتماد، لذت درک شده،  گان  واژ

mortezaakbari@ut.ac.ir )کارآفرینی، دانشگاه تهران. تهران. ایران. )نویسنده مسئول 1- دانشیار، دانشکده 
pouladian.h@gmail.com .کارآفرینی، دانشگاه تهران. تهران. ایران کارشناسی ارشد، دانشکده  2- دانش آموخته 



132 عوامل مؤثر بر پذیرش فّناری نسل پنجم...

مقدمه� 1
کاربـران داده هـا و خدمـات مخابراتـی چندرسـانه ای، بـه عنـوان جوامـع اطالعاتـی، انتظـار و تقاضـا دارنـد، 
باشـند.  دسترس شـان  در  مشـابه  خدمـات  هـم،  می شـوند  دور  خانه هایشـان  و  دفاتـر  میزهـا،  از  زمانی کـه 
از اطالعـات صوتـی،  انـواع زیـادی  اولیـه، امـکان ارسـال  بـر ارسـال صـدای  خدمـات چند رسـانه ای، عـالوه 
گذشـته، فناوری هـای دسترسـی بی سـیم، مسـیرهای  بصـری و متـن را  هـم فراهـم می کننـد. بـا نگاهـی بـه 
کارایـی در  کـه هـدف آنهـا یکپارچه سـازی هـدف وابسـته بـه عملکـرد و  کرده انـد  تکاملـی مختلفـی را دنبـال 
گفتـاری و انتقـال صـدا  سـطح وسـیعی از تلفـن همـراه اسـت. نسـل اول، از انتقـال آنالـوگ بـرای خدمـات 
کـه نسـل دوم، ظرفیـت و پوشـش )فنـاوری دسترسـی چندگانـه دیجیتـال(  کـرده اسـت، در حالـی  اسـتفاده 
کـه تـالش می کنـد داده هـا بـا سـرعت بیشـتری انتقـال یابـد و تجربـه ای  کـرده  اسـت. نسـل سـوم  را معرفـی 
که توسـط نسـل چهارم به دسـت می آید. نسـل  جدیـد بـه نـام »پهنـای بانـد تلفـن همـراه« را معرفی می کند 
گسـترده ای از خدمـات مخابراتـی، از جملـه خدمـات تلفـن همـراه پیشـرفته،  چهـارم، دسترسـی بـه طیـف 
خ  گسـترده ای از نـر پشتیبانی شـده توسـط شـبکه های تلفـن همـراه و ثابـت، همچنیـن بـا پشـتیبانی طیـف 
داده هـا، مطابـق بـا تقاضاهـای خدماتـی در محیـط چندکاربـره را فراهـم می کنـد. نسـل پنجـم )5G( بایـد 
کند. در واقع نسل پنجم می تواند یک ارتباط  که تمام جهان را به هم متصل  فناوری هوشمندتری باشد 
.)Sharma, 2013( می دهـد  ارائـه  را  واقعـی  جهانـی  بی سـیم  و  باشـد  محدودیـت  بـدون  و  کامـل   بی سـیم 

تـالش  از سـرمایه گذاران در حـال  بسـیاری  اسـت،  توسـعه  4G هنـوز در دسـت  فنـاوری  کـه  ایـن  بـا وجـود 
می شـوند  معرفـی   5G عنـوان  تحـت  کـه  هسـتند  اینترنتـی  زیرشـبکه های  از  دیگـری  نـوع  پیشـبرد  بـرای 
کـه بررسـی عوامـل مؤثـر بـر  )Akbari et al., 2020a,b; 2021(. بنابرایـن بـا توجـه بـه هـدف پژوهـش حاضـر 
بـرای  کـه  کنیـم  بیـان  بایـد  تهـران اسـت.  5G در میـان دانشـجویان دانشـگاه های شـهر  فنـاوری  پذیـرش 
 Davis et(تئـوری پذیـرش فنـاوری بررسـی رفتـار مصرف کننـدگان تئوری هـای متعـددی وجـود دارد مثـل 
 Csikszentmihalyi &( تئـوری جریـان  ،)Ajzen, 1991( رفتـار مصرف کننـده پذیـرش  تئـوری   ،)al., 1989

.)Ajzen & Fishbein, 1980( منطقـی  رفتـار  تئـوری  و   )Csikszentmihalyi, 1977
بـه یـک سـامانه  را نسـبت  تئـوری پذیـرش فنـاوری تـالش می کنـد عوامـل تعیین کننـده رفتـار یـک فـرد 
کلیـدی را بـرای اسـتفاده از یـک فنـاوری پیشـنهاد  کنـد. ایـن مـدل، دو عامـل  توضیـح دهـد و پیش بینـی 
درجـه ای  بـودن  مفیـد  از  ک  ادرا  .)Liu et al., 2009( اسـتفاده  سـهولت  و  بـودن  مفیـد  از  ک  ادرا می دهـد: 
کـه اسـتفاده از یـک فنـاوری عملکـرد او را افزایـش خواهد داد. سـهولت  کـه در آن فـرد بـر ایـن بـاور اسـت  اسـت 
کـه اسـتفاده از یـک فنـاوری آسـان اسـت و نیـاز  کـه در آن فـرد بـر ایـن بـاور اسـت  ک شـده درجـه ای اسـت  ادرا
کـه عملکـرد رفتـاری  بـه تـالش نـدارد )Ha & Stoel, 2009(. تئـوری پذیـرش رفتـار مصرف کننـده بیـان می کنـد 
فـرد بـا قصـد او بـرای انجـام آن رفتـار تعییـن می شـود و ایـن قصـد رفتـاری، بـا توجـه بـه نگـرش فـرد هنجارهای 
تئـوری جریـان، احساسـی   .)Jackson et al., 2013( کنتـرل رفتـاری درک شـده مشـخص می شـود ذهنـی و 
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کاری مشـارکت می کننـد، آن را احسـاس  کامـل در یـک  کـه افـراد، زمانی کـه بـه طـور  جامـع تعریـف می شـود 
گاهـی آنهـا  می کننـد. زمانـی  کـه افـراد در حالـت جریـان هسـتند جـذب فعالیت هـای خـود می شـوند، یعنـی آ
بـر خـود فعالیـت متمرکـز اسـت )Lu et al., 2009(. از سـمت دیگـر تئـوری پذیـرش رفتـار مصرف کننـده، بـرای 
کـه تئـوری پذیـرش فنـاوری، بـه طـور خـاص  کلـی و عـام طراحـی شـد، در حالـی  توضیـح رفتـار انسـانی بـه طـور 
کـه بـر  بـرای تشـریح پذیـرش فنـاوری توسـعه داده  شـد. ایـن نظریه هـا عوامـل متعـددی را پیشـنهاد می کننـد 
پذیـرش یـک فنـاوری بـا قصـد رفتـاری تأثیـر می گـذارد. با این حـال، هیچ یـک از نظریه ها یا مدل هـای موجود 
.)Dağhan & Akkoyunlu, 2016( کنـد  پیش بینـی  را  مصرف کننـده  قصـد  نمی توانـد  پذیـرش،  ادبیـات   در 
بنابرایـن قـدرت توضیحـی مـدل، محـدود اسـت )Venkatesh et al., 2000(. محققـان هـر دو مـدل TAM و 
 Verma( گرفته اند، مـورد انتقاد قـرار داده اند کـه مفاهیـم مهـم را نادیـده  TPB را بـه عنـوان مدل هـای ناقصـی 
گذشـته مربـوط  بـه پذیرش سـامانه های اطالعاتـی و فناوری اطالعات،  کـه مطالعـات  et al., 2018(. در  حالـی  
کـدام از ایـن مدل هـا بـه  کـه اشـاره شـد هـر  کرده انـد، امـا همان طـور  بـه طـور عمـده از مـدل TAM اسـتفاده 
کـرده بـا توجـه بـه  کننـد. بنابرایـن تحقیـق حاضـر تـالش  کاربـران را تبییـن  تنهایـی نتوانسـته اند رفتـار پذیـرش 
ترکیـب تئوری هـای مختلـف بـه بررسـی و ارزیابـی پذیـرش فنـاوری 5G در میـان دانشـجویان در شـهر تهـران 

بپردازد.

ادبیات تحقیق� 2
کیفیت درک شده

کیفیـت اسـت. صرف نظـر از صنعـت  گذشـته، یکـی از مهم تریـن موضوعـات در تجـارت،  در طـی چنـد سـال 
)تولیـد، مراقبت هـای بهداشـتی، آموزش و پـرورش یـا دولـت(، متخصصـان در همـه انـواع بـا مسـئله چگونگـی 
کیفیـت   .)Chang et al., 2005( بـه مزیـت رقابتـی در تـالش هسـتند بـرای دسـتیابی  کیفیـت خـود  ارتقـای 
 .)Liawa & Huang, 2003( می توانـد بـر اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات تأثیـر بگـذارد )IS( سـامانه اطالعـات
کیفیـت اطالعـات  کـه شـامل  کیفیـت سـامانه های اطالعاتـی  کـه اقدامـات  دیـالن و مک لیـن اظهـار داشـتند 
 DeLone &( اسـت  اطالعاتـی  سـامانه  های  موفقیـت  زمینـه  در  مهـم  سـاختاری  اسـت،  سـامانه  کیفیـت  و 
کامل  بودن، به نگام بودن و همبسـتگی  کیفیـت اطالعـات بـه صحـت، قابلیـت اطمینان،   .)McLean, 1992
گی های اساسـی آن اشـاره  کیفیت سـامانه به ویژ داده های تولید شـده توسـط سـامانه اطالعات اشـاره دارد. 
کـه  کـه تولیـد اطالعـات می کنـد )Chen & Tsai, 2019(. منتظمـی و سـارمی در پژوهـش خـود دریافتنـد  دارد 
کاربـران را بـرای ادامـه  کیفیـت اطالعـات تأثیـر زیـادی در سـودمندی درک شـده دارد و از  ایـن  طریـق، قصـد 
کیفیـت اطالعـات  خدمـات بانکـی برخـط1 افزایـش می دهـد )Montazemi & Qahri-Saremi, 2015(. وقتـی 

1- برخط برابرنهاده فرهنگستان برای برخط است.
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کاربـران اطالعـات خروجـی را مفیدتـر می داننـد و از ایـن رو مایـل بـه اسـتفاده مکـرر از سـامانه  بهتـر باشـد، 
 .)Chen & Tsai, 2019( اطالعـات هسـتند

سودمندی درک شده
و  کاربـردی  فوایـد  بـه  عنـوان  می تـوان  را  درک شـده  سـودمندی   ، TAMنظریـه در  دیویـس  گفتـه  مطابـق 
کـه بـا اسـتفاده از فناوری هـا تحقـق می یابـد )Davis et al., 1989(. سـودمندی درک شـده  بیرونـی دانسـت 
اسـت اطالعـات  فنـاوری  اتخـاذ  بـرای  مصرف کننـده  تصمیمـات  در  پیش بینی کننده هـا  مهم تریـن  از   یکـی 

کـه مشـتریان  )Chong et al., 2012(. بسـیاری از مطالعـات فنـاوری تلفـن همـراه اظهـار داشـته اند تـا زمانـی 
اسـتفاده از فناوری هـای تلفـن همـراه را سـودمندتر بداننـد، بـرای اتخـاذ و اسـتفاده از چنیـن سـامانه هایی 
که یک  انگیـزه خواهنـد داشـت )Alawan et al., 2018(. سـودمندی درک شـده بـه معنـی میـزان باوری اسـت 
کـه دارای سـودمندی  کـه بـا اسـتفاده از یـک فنـاوری عملکـرد خـود را افزایـش می دهـد. سـامانه ای  فـرد دارد 
کاربـر در آن، بـه وجود رابطه ای مثبـت بین اسـتفاده و عملکرد معتقد  کـه  درک شـده باشـد، سـامانه ای اسـت 

.)Davis et al., 1989( اسـت

سهولت استفاده درک شده
گفتـه دیویـس در نظریـه TAM، سـهولت درک شـده و سـودمندی درک شـده، عوامـل تعیین کننـده  مطابـق 
کـه سـودمندی  کـرد  مهـم در پذیـرش و اسـتفاده فـرد از فنـاوری اطالعـات اسـت و سـرانجام می تـوان فـرض 
کاربـر بـرای تصمیم گیـری در مـورد پذیـرش سـامانه یـا  درک شـده و سـهولت درک شـده مهم تریـن اعتقـاد یـک 
کـه  کـه در برزیـل انجـام شـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند  نبـودن آن هسـتند )Davis et al., 1989(. در مطالعـه ای 
بیـن سـهولت درك شـده در مصـرف و نگـرش مشـتریان نسـبت بـه بانکـداری تلفـن همـراه، رابطـه معنـاداری 
ک شـده در درک مشـتریان و قصد اسـتفاده از  وجود داشـت. بعدًا، در سـال 2016، تأثیر مهمی از سـهولت ادرا
کرد )Alawan et al., 2018(. سـهولت اسـتفاده درک شـده میزان اعتقادی  خدمات ابری تلفن همراه را بیان 
کـه اسـتفاده از یـک فنـاوری بـدون تـالش خواهـد بـود. ایـن از تعریـف سـهولت و آسـانی می آیـد، یعنـی  اسـت 
کـه مسـئولیت آن را برعهـده دارد،  کـه فـرد ممکـن اسـت در فعالیت هـای مختلفـی  تـالش محـدودی اسـت 

.)Davis et al., 1989( انجـام دهـد

لذت درک شده
بـه عملکـرد یـک فعالیـت  بیرونـی  انگیـزه  بیرونـی وجـود دارد.  انگیـزه ذاتـی و  نـوع  انگیـزه، دو  در تحقیقـات 
کـه منجـر بـه موفقیـت یـا پـاداش می شـود. در مقابـل، انگیـزه ذاتـی بـر لـذت و رضایـت  هدف محـور اشـاره دارد 
لـذت  همـکاران  و  دیویـس  انگیـزش،  نظریـه  دیـدگاه  براسـاس  اسـت.  متمرکـز  فعالیـت  یـک  در  مشـارکت  از 
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درک شـده را عامـل اصلـی تعیین کننـده رفتـار در اسـتفاده از رایانه هـای شـخصی دانسـتند. بـه طـور مشـابه، 
بـر قصـد  کـه لـذت درک شـده تأثیـر مسـتقیمی  در مطالعـه ای پیرامـون اسـتفاده از خدمـات وب، دریافتنـد 
بـر  کـه لـذت درک شـده تأثیـر غیرمسـتقیمی  کرده انـد  کاربـر دارد. محققـان دیگـری نیـز ایـن تئـوری را تأییـد 
از  لـذت درک شـده  کـه  انتظـار مـی رود  بـه  طـور خالصـه،  از  طریـق سـهولت درک شـده اسـتفاده دارد.  قصـد 
از فنـاوری  کاربـران در قصـد اسـتفاده  بـر ادامـه دادن   طریـق سـهولت درک شـده، مسـتقیم و غیرمسـتقیم، 
گـذارد )Thong et al., 2006(. بـه  طـور عمـده در ادبیـات حـوزه فنـاوری اطالعـات و پذیـرش فنـاوری،  تأثیـر 
انگیزه ذاتی )یعنی لذت، سـرگرمی( بر قصد اسـتفاده از سـامانه های اطالعاتی تأثیرگذار اسـت. اینترنت تلفن 
کـه می توانـد در هنـگام اسـتفاده از آن،  گرفتـه شـده  اسـت  همـراه به عنـوان یـک فنـاوری جدیـد و تـازه در نظـر 
ک شـده این طـور  لـذت ادرا  .)Alawan et al., 2018( ارائـه دهـد بـه مشـتریان  را  لـذت  از تفریـح و  درجـه ای 
کـه پیش بینـی  تعریـف می شـود: »تـا چـه حـد فعالیـت اسـتفاده از رایانـه، جـدا از هرگونـه عواقـب عملکـردی 

.)Davis et al., 1992( »بـه تنهایـی لذت بخـش اسـت می شـود، 

اعتماد
کـه بـر تصمیـم مصرف کننـده بـرای اتخـاذ و اسـتفاده از فناوری هایـی ماننـد  اعتمـاد یـک عنصـر مهـم اسـت 
تجـارت الکترونیکـی تأثیـر می گـذارد )Chong et al., 2012(. در فنـاوری، اعتمـاد بـه اعتقـادات خاصـی دربـاره 
کار اشـاره دارد. ایـن بـه  عنـوان قضاوت یـا انتظار افراد از سـودمندی،  نحـوه عملکـرد فنـاوری از  طریـق محیـط 
قابلیـت اطمینـان و عملکـرد یـک فنـاوری تعریـف می شـود )Mcknight et al., 2011( و اعتماد به  عنوان عامل 
مهمـی در ایجـاد انگیزه هـای رفتـاری مشـخص شـده اسـت )Park & Kim, 2013(. اعتمـاد تأثیـر بسـیار زیادی 
کـه مشـتریان می توانـد بـه  کردنـد  گفـن و همـکاران ادعـا   .)Barnes & Mattsson, 2017( در قصـد رفتـاری دارد
کـه متعاقبـًا  کننـد زیـرا اعتقـادات مشـتریان بـه صداقـت، خیرخواهـی و توانایی هایـی اسـت  فنـاوری اعتمـاد 
می توانـد تمایـل آنهـا بـه فناوری هـای جدیـد را افزایش دهـد )Gefen et al., 2003(. مایـر و همکارانش اعتماد 
کرده انـد و بـر اسـاس ایـن  گروهـی دیگـر تعریـف  گـروه بـرای آسـیب پذیر بـودن در برابـر اقدامـات  را تمایـل یـک 
کنترل طـرف دیگـر، اقدامی خاص را بـرای آنها  کـه طـرف مقابـل، صرف نظـر از توانایـی نظـارت یـا  انتظـار اسـت 

 .)Mayer et al., 1995( ،انجـام می دهـد

قصد رفتاری
باشـند رفتـار  یـک  انجـام  بـه  حاضـر  افـراد،  می شـود  باعـث  کـه  اسـت  حرکتـی«  »عوامـل  رفتـاری   قصـد 

)Bao et al., 2017(. قصـد رفتـاری فـرد )اندازه گیـری قـدرت قصـد فـرد بـرای انجـام یـك رفتار مشـخص( قصد و 
کـه همـواره به عنـوان شـرط اساسـی رفتـار واقعـی افـراد در اتخـاذ یـک سـامانه و فناوری  تمایـل مشـتری اسـت 
کـه  جدیـد شـناخته شـده  اسـت. در ادبیـات قبلـی فناوری هـای تلفـن همـراه، مطالعـات بسـیاری وجـود دارد 
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.)Alawan et al., 2018( نقـش قصـد رفتـاری بـر رفتـار واقعـی افـراد را نشـان می دهـد

چارچوب مفهومی تحقیق و توسعۀ فرضیه ها� 3
کیفیت و اعتماد 

کیفیـت درک شـده  بـا موضـوع »سـامانه های سلف سـرویس مشـتری: تأثیـرات  کیـم در مقالـۀ خـود  ونـگ و 
درک  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  الکترونیکـی«  اعتمـاد  و  اضطـراب  لـذت،  بـر  خدمـات  محتـوای  بـا  وب 
کیفیـت وب و محتـوای آن تأثیـر مثبتـی بـر توانایـی، یکپارچگـی و خیرخواهـی در اعتمـاد الکترونیکـی خواهـد 
کیفیـت وب سـایت  داشـت )Hwang & Kim, 2007(. جیـاو و همکارانـش در مقالـه خـود بـا موضـوع »تأثیـر 
کردنـد  در وفـاداری مصرف کننـده از  طریـق نقـش واسـطه اعتمـاد الکترونیکـی و رضایـت الکترونیکـی« بررسـی 
در  همکارانـش  و  سـرکار   .)Giao et al., 2020( اسـت  همـراه  الکترونیکـی  اعتمـاد  بـا  وب سـایت  کیفیـت  کـه 
بـه ایـن  بـه تجـارت تلفـن همـراه«  بـا موضـوع »فراتحلیـل پیش آیندهـا و پیامدهـای اعتمـاد  پژوهـش خـود 
کیفیـت و اعتمـاد بـه تجـارت الکترونیکـی، رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد کـه بیـن   نتیجـه رسـیدند 

.)Sarkar et al., 2020(
کاربران در پذیرش فناوری نسل پنجم، تأثیر مثبت و معناداری دارد. کیفیت بر اعتماد   :)H1( 1 فرضیه

کیفیت و سهولت استفاده
کیفیـت  چانـگ و همـکاران در پژوهـش خـود بـا موضـوع »یـک مطالعـه تجربـی در مـورد تأثیـر پیشـینه های 
کیفیـت سـامانه  کـه  در پذیـرش سـامانه های تشـکیل پرونـده مالیاتـی اینترنتـی« بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کیفیـت اطالعـات آن، بـر سـهولت اسـتفاده تأثیـر مثبـت می گـذارد )Chang et al., 2005(. پـای و هوانـگ  و 
اطالعـات  سـامانه های  معرفـی  بـرای  فنـاوری  پذیـرش  الگـوی  از  »اسـتفاده  موضـوع  بـا  خـود  پژوهـش  در 
کاربـر در سـامانه اطالعاتـی  کیفیـت خدمـات و سـامانه بـا سـهولت درک شـده  کـه  کردنـد  درمانـی« بررسـی 
ارتبـاط مثبـت دارد )Pai & Huang, 2011(. چـن و تسـای در پژوهش خود با موضوع »عوامـل تعیین کننده 
 TAM گردشـگری تلفـن همـراه مبتنـی بـر موقعیـت مکانـی« بـا ادغـام رفتـار در اسـتفاده از برنامـه شـخصی 
کیفیـت سـامانه، در اسـتفاده از برنامـه شـخصی  کیفیـت اطالعـات و  کـه  و ISSM بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کاربـران خواهـد  بـر سـهولت درک شـده  تأثیـر مثبتـی  بـر موقعیـت مکانـی،  تلفـن همـراه مبتنـی  گردشـگری 
تعیین کننـده  بـا عنـوان »عوامـل  الشـوریده و همـکاران در پژوهـش خـود   .)Chen & Tsai, 2019( داشـت
اطالعـات،  کیفیـت  کـه  کردنـد  بررسـی  همـراه«  تلفـن  یادگیـری  سیسـتم عامل های  از  اسـتفاده  بـر  کیفیـت 
کیفیـت خدمـات در پلتفرم هـای آموزشـی، تأثیـر مثبتـی بـر سـهولت اسـتفاده از آنهـا دارد  کیفیـت محتـوا و 

.)Alshurideh et al., 2019(
کیفیت بر سهولت استفاده در پذیرش فناوری نسل پنجم، تأثیر مثبت و معناداری دارد.  :)H2( 2 فرضیه
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کیفیت و مفید بودن 
از  کاربـر  پذیـرش  در  آن  سـرگرم کردن  و  وب  کیفیـت  »تأثیـر  عنـوان  بـا  خـود  پژوهـش  در  همـکاران  و  آهـن 
کیفیـت خدمـات،  کیفیـت اطالعـات و  کیفیـت سـامانه،  کـه  خرده فروشـی آنالیـن« بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کاربـر از سـودمندی درک شـده در خرده فروشـی برخـط دارد )Ahn et al., 2007(. پـای و  تأثیـر مثبتـی بـر درک 
هوانـگ در پژوهـش خـود بـا موضـوع »اسـتفاده از الگـوی پذیرش فناوری بـرای معرفی سـامانه های اطالعات 
کاربـر  بـا سـودمندی درک شـده توسـط  کیفیـت خدمـات،  کیفیـت اطالعـات و  کـه  کردنـد  بررسـی  درمانـی« 
ارتبـاط مثبـت دارد )Pai & Huang, 2011(. چـی در پژوهـش خـود بـا موضـوع »درک تصویـب مصرف کنندگان 
کیفیـت وب سـایت از جملـه  کـه  ک بـا اسـتفاده از مـدل TAM« بـه ایـن نتیجـه رسـید  چینـی از تجـارت پوشـا
تجـارت  از  درک شـده  سـودمندی  بـر  مثبتـی  تأثیـر  خدمـات،  کیفیـت  و  سـامانه  کیفیـت  اطالعـات ،  کیفیـت 
کیفیـت  کیفیـت اطالعـات،  ک دارد )Chi, 2018(. الشـوریده و همـکاران در پژوهـش خـود نشـان دادنـد  پوشـا
ک شـده در اسـتفاده از این  کیفیـت خدمـات در پلتفرم هـای آموزشـی تأثیـر مثبتـی بر سـودمندی ادرا محتـوا و 

.)Alshurideh et al., 2019( پلتفرم هـا دارد
کیفیت بر مفید بودن در پذیرش فناوری نسل پنجم، تأثیر مثبت و معناداری دارد.  :)H3( 3 فرضیه

کیفیت و لذت  بردن
کاربران به موتورهای جسـتجو به عنوان ابزاری  لیائـو و همـکارش در پژوهـش خـود با »موضوع بررسـی نگـرش 
کیفیـت سـامانه های جسـتجو باالتـر باشـد، فـرد  کـه هـر چـه  بـرای بازیابـی اطالعـات« بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کیـم بـه ایـن  در اسـتفاده از موتورهـای جسـتجو لـذت بیشـتری می بـرد )Liawa & Huang, 2003(. ونـگ و 
داشـت  خواهـد  ک شـده  ادرا لـذت  بـر  مثبتـی  تأثیـر  خدمـات،  محتـوای  و  وب  کیفیـت  کـه  رسـیدند  نتیجـه 
کیفیت وب سـایت در وفاداری  )Hwang & Kim, 2007(. جیـاو و همکارانـش در مقالـه خـود بـا موضـوع »تأثیر 
کیفیـت  کـه  کردنـد  مصرف کننـده از  طریـق نقـش واسـطه اعتمـاد الکترونیکـی و رضایـت الکترونیکـی« بررسـی 

.)Giao et al., 2020( وب سـایت، بـه طـور مثبـت بـا لـذت درک شـده همـراه اسـت
کاربـران در پذیـرش فنـاوری نسـل پنجـم، تأثیر مثبـت و معناداری  کیفیـت بـر لـذت بـردن   :)H4( 4 فرضیـه

دارد.

اعتماد بر تمایل
عربسـتان  در  همـراه  تلفـن  اینترنـت  پذیـرش  »بررسـی  موضـوع  بـا  خـود  پژوهـش  در  همکارانـش  و  االوان 
کـه اعتمـاد در تمایـل مشـتریان بـرای اتخـاذ اینترنـت تلفـن همـراه، تأثیـر  سـعودی« بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
گـو و همکارانـش در موضـوع »عوامـل تعیین کننـده قصد رفتاری در   .)Alawan et al., 2018( گذاشـت خواهـد 
کـه اعتمـاد بـه خدمـات بانکـی تلفـن همـراه، تأثیـر  بانکـداری مبتنـی بـر تلفـن همـراه« بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 



138 عوامل مؤثر بر پذیرش فّناری نسل پنجم...

مثبتـی بـر قصـد رفتـاری می گـذارد )Gu et al., 2009(. چوچوئـن در تحقیـق خـود بـا موضـوع »درک پذیـرش 
که اعتماد درک شـده  بانکـداری تلفـن همـراه: مطالعـه رفتـار، امنیـت و اعتماد در تایلند« به این نتیجه رسـید 
در اسـتفاده از بانکـداری مبتنـی بـر تلفـن همـراه بـا قصـد اسـتفاده از بانکـداری تلفـن همـراه، رابطـه مثبـت 
کبـری و همـکاران نیـز نشـان دادنـد اعتمـاد بـر تمایـل بـر قصـد اسـتفاده تأثیـر دارد  دارد )Chuchuen, 2016(. ا
)Akbari et al., 2019(. منتظمی و سـارمی در بررسـی عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری برخط به این نتیجه 
کـه اعتمـاد مصرف کننـدگان بـه ایـن نـوع از بانکـداری، بـر قصـد آنهـا بـرای اسـتفاده از آن در مرحلـه  رسـیدند 
کبـری و همـکاران نشـان  قبـل از پذیـرش تأثیـر مثبـت می گـذارد )Montazemi & Qahri-Saremi, 2015(. ا
کسـی های برخط در ایران  کاربران سـامانه تا کاربـران، یکـی از عوامـل مؤثر بر افزایش تمایل  کـه اعتمـاد  دادنـد 

.)Akbari et al., 2020b( اسـت
کاربران در پذیرش فناوری نسل پنجم، تأثیر مثبت و معناداری دارد. فرضیه H5( 5(: اعتماد بر تمایل 

سهولت استفاده و تمایل
فنـاوری  تـداوم  بـرای  انتظار-تأییـد  الگـوی  در  اتخـاذ  از  پـس  باورهـا  تأثیـر  بررسـی  در  همکارانـش  و  تانـگ 
کاربـران در اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات، بـا قصـد  کـه سـهولت درک شـده  اطالعـات، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
ادامـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات در ارتبـاط اسـت )Thong et al., 2006(. بالـوگ و همـکارش در پژوهـش 
خـود بـا موضـوع »نقـش لـذت درک شـده در پذیـرش دانش آمـوزان از بسـتر تدریـس واقعیـت افـزوده« بـه ایـن 
 .)Balog & Pribeanu, 2010( کـه سـهولت درک شـده، تأثیـر مثبتـی در قصـد اسـتفاده دارد نتیجـه رسـیدند 
گـو و همکارانـش در موضـوع عوامـل تعیین کننـده قصـد رفتـاری در بانکـداری مبتنـی بـر تلفـن همـراه بـه ایـن 
گذاشـت  کـه سـهولت درک شـده، تأثیـر مثبتـی بر قصد رفتـاری بانکـداری تلفن همراه خواهد   نتیجـه رسـیدند 
)Gu et al., 2009(. چوچوئـن در تحقیـق خـود بـا موضـوع »درک پذیـرش بانکـداری تلفـن همـراه: مطالعـه 
کـه سـهولت درک شـده در بانکـداری مبتنـی بـر تلفن  رفتـار، امنیـت و اعتمـاد در تایلنـد« بـه ایـن نتیجـه رسـید 

 .)Chuchuen, 2016( همـراه، بـا قصـد اسـتفاده از بانکـداری تلفـن همـراه رابطـه مثبـت دارد
تأثیـر مثبـت و  پنجـم،  فنـاوری نسـل  کاربـران در پذیـرش  تمایـل  بـر  اسـتفاده  )H6(: سـهولت  فرضیـه 6 

دارد. معنـاداری 

مفید بودن و تمایل
بـر قصـد  تأثیـر مثبتـی  کـه سـود درک شـده،  ایـن نتیجـه رسـیدند  بـه  االوان و همکارانـش در پژوهـش خـود 
 .)Alawan et al., 2018( گذاشـت مشـتریان عربسـتان سـعودی بـرای اتخـاذ اینترنـت تلفـن همـراه خواهـد 
که سود درک شده، تأثیر مثبتی در قصد استفاده  بالوگ و همکارش در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 
کی و همکارش در موضوع »اسـتمرار قصد اسـتفاده از فیس بوک: مطالعه   .)Balog & Pribeanu, 2010( دارد
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کـه بیـن سـودمندی درک شـده و تمایـل بـرای  ک شـده و پذیـرش فنـاوری« بـه ایـن نتیجـه رسـیدند  لـذت ادرا
گـو و همکارانـش بـه ایـن نتیجـه   .)K & Thomas, 2014( کار بـا فیس بـوک، رابطـه مثبتـی وجـود دارد ادامـه 
گذاشـت  کـه سـود درک شـده، بـه طـور مثبـت بـر قصـد رفتـاری بانکـداری تلفـن همـراه تأثیـر خواهـد  رسـیدند 

.)Gu et al., 2009(
فرضیه H7( 7(: مفید بودن بر تمایل کاربران در پذیرش فناوری نسل پنجم، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

لذت بردن و تمایل
کـه لـذت درک شـده، بـا تمایـل رفتـاری اسـتفاده از پیام رسـانی  لـو و همـکاران در پژوهـش خـود بیـان می کننـد 
کـه لـذت  فـوری ارتبـاط دارد )Lu et al., 2009(. االوان و همکارانـش در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
درک شـده، تأثیر مثبتی بر قصد مشـتریان عربسـتان سـعودی برای اتخاذ اینترنت تلفن همراه خواهد داشـت 
کـه لـذت درک شـده تأثیـر مثبتـی در قصـد  )Alawan et al., 2018(. بالـوگ و همـکارش بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
که بین لذت درک شـده و  کی و همکارش به این نتیجه رسـیدند   .)Balog & Pribeanu, 2010( اسـتفاده دارد

 .)K & Thomas, 2014( کار بـرای اسـتفاده از فیس بـوک، رابطـه مثبتـی وجـود دارد ادامـه 
کاربـران در پذیـرش فنـاوری نسـل پنجـم، تأثیـر مثبـت و معنـاداری  فرضیـه H8( 8(: لـذت  بـردن بـر تمایـل 

دارد.
کمـک آن متغیرهای تحقیـق و روابط میان  که به  کـه مـدل مفهومـی، یـک ابـزار تحلیلی اسـت  از آن جایـی 
آن هـا مشـخص می شـود، لـذا بـا توجـه بـه مبانـی نظـری پژوهـش، فرضیه هـای پژوهـش بـه شـرح زیـر اسـت و 

مـدل مفهومـی بـر اسـاس فرضیه هـای تعریف شـده در پژوهـش حاضـر، در شـکل 1 نشـان داده شـده  اسـت.

سهولت استفاده

کیفیت

مفید بودن

کاربران اعتماد 

کاربران تمایل 

کاربران لذت 

H2

H3

H1

H4 H7

H6
H5

H8

شکل 1 . مدل پژوهش

روش شناسی� 4
کـه پژوهـش حاضـر، بـا هـدف بررسـی عامـل مؤثـر بـر پذیـرش فنـاوری 5G در میـان دانشـجویان  از آن جایـی 
گـردآوری  کاربـردی و از نظـر شـیوه  دانشـگاه های شـهر تهـران انجـام شـده  اسـت، ایـن تحقیـق از نظـر هـدف 
تحلیـل  از روش  پژوهـش،  آزمـودن فرضیه هـای  بـرای  اسـت.  علـی  نـوع  از  و  پیمایشـی  توصیفـی  اطالعـات، 
اسـت.  اسـتفاده شـده  مربعـات جزئـی  رویکـرد روش حداقـل  بـا  معـادالت سـاختاری  و مدل سـازی  عاملـی 
کـه از  طریـق  جامعـه آمـاری پژوهـش، شـامل 238 نفـر از دانشـجویان دانشـگاه های سـطح شـهر تهـران اسـت 
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کل 238 نفـر بـه  عنـوان نمونـه آمـاری جهـت  کوکـران، تعـداد  روش نمونه گیـری سـاده و بـا اسـتفاده از فرمـول 
بـا  از جامعـه محـدود و  از روش نمونه گیـری  بـا اسـتفاده  گردیـد. حجـم نمونـه  انتخـاب  توزیـع پرسـش نامه 
که در سـطح  ح اسـت: P=q= 0.5 ،  آمـاره اسـتاندارد توزیـع نرمال اسـت  کوکـران بـه ایـن شـر اسـتفاده از فرمـول 
گرفتـه  کـه برابـر بـا 5درصـد در نظـر  کثـر خطـای مجـاز اسـت  اطمینـان 95درصـد برابـر بـا 1/96 اسـت. d حدا
کل دانشـجویان )238( نفر اسـت. بنابراین حجم نمونه آماری )n( بر اسـاس فرمول  شده اسـت و n نیز تعداد 

کوکـران مطابـق رابطـه زیـر محاسـبه می شـود:
2

2 2  

Nt pq
n

Nd t pq

´
=

+

بخش اول پرسـش نامه شـامل مشـخصات عمومی دانشجویان، شـامل جنس، سن، میزان تحصیالت، 
رشـته تحصیلـی، میـزان اسـتفاده از اینترنـت، میـزان دسترسـی بـه اینترنـت و سـطح دانش نسـبت بـه فناوری 
نسـل پنجم اسـت و بخش دوم پرسـش نامه مربوط به سـنجش مؤلفه های سـهولت درک شـده، سـودمندی 
کیفیت )متغیرهای مستقل( و تمایل )متغیر وابسته( است. در 6 سؤال سهولت  درک شده، اعتماد، لذت و 
،)K & Thomas, 2014( 3 سؤال لذت ،)Giao et al., 2020( 7 سؤال کیفیت ،)Alshurideh et al., 2019( استفاده 

 Chen &( و 6 سـؤال مفید بودن )Sarkar et al., 2020( 8 سـؤال اعتماد ،)Chuchuen, 2016( 4 سـؤال تمایل
کرونباخ  Tsai, 2019( سـنجیده شـده  اسـت. روش های سـنجش پایایی این تحقیق، بر اسـاس ضریب الفای 
کرونبـاخ آمـده  و روش هـای سـنجش روایـی، بـر اسـاس نظـر اسـاتید اسـت. در جـدول شـماره 1 مقادیـر آلفـای 
کـه ضریـب آلفـای  کرونبـاخ باالتـر از 0/7، نشـانگر پایایـی قابل قبـول اسـت. از آن جایـی  اسـت. مقـدار آلفـای 
کـدام از متغیرهـا بیـش از 0/7 بـوده اسـت، بنابرایـن پژوهـش حاضـر از ایـن  کرونبـاخ محاسبه شـده بـرای هـر 

لحـاظ دارای قابلیـت اعتمـاد اسـت.
بـرای اندازه گیـری هـر یـک از سـؤاالت، از طیـف پنج تایـی لیکـرت اسـتفاده شـده  اسـت داده هـای آمـاری 

جمع آوری شـده از  طریـق نرم افـزار SPSS و PLS تحلیـل شـده اند.

جدول 1. ضرایب پایایی تحقیق

ضریب آلفاتعداد سؤاالتنام متغیر

کاربران 60/904سهولت استفاده درک شده 

کاربران 30/876لذت 

کاربران 40/902تمایل 

70/937کیفیت

کاربران 80/882اعتماد 

60/916مفید بودن
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تجزیه و تحلیل یافته ها� 5
در ایـن قسـمت، جهـت بررسـی فرضیه هـای تحقیـق و آزمـودن آنهـا از نرم افـزار اسـمارت پـی.ال.اس در دو 
بـرای محاسـبه ضرایـب  بخـش تحلیـل عاملـی و بررسـی فرضیه هـا اسـتفاده شـده اسـت. خودگردان سـازی 
کنترل  معنـاداری )t( یـا همـان مقادیـر T-values در روش پـی. ال. اس اسـتفاده می شـود. عالوه  بر  ایـن، برای 
کـردن معنـاداری روابـط میـان هـر سـؤال و متغیـر مربـوط بـه آن )بـرازش مـدل اندازه گیـری( نیـز می تـوان از این 
کـرد. امـا پیـش از انجـام این آزمون هـا باید جهت اطمینان از صّحت و دقـت یافته ها، برازش  فرمـان اسـتفاده 
کلـی بررسـی شـود تـا سـؤاالت دارای مشـکل  مـدل، در سـه بخـش مـدل اندازه گیـری، مـدل سـاختاری و مـدل 

گردنـد. حـذف و داده هـا بـرای انجـام تحلیل هـای بیشـتر، پاالیـش 

سنجش مدل اندازه گیری
ارزیابـی مـدل اندازه گیـری اسـتفاده شـده  بـرای هـر مرحلـه از دو مرحلـه اصلـی و چنـد شـاخص به منظـور 
اسـت: آزمـون پایایـی مـدل اندازه گیـری و آزمـون روایـی مـدل اندازه گیـری. در بررسـی آزمـون پایایـی مـدل، 
از شـاخص های پایایـی ترکیبـی و بارهـای عاملـی اسـتفاده شـد. در مـورد پایایـی ترکیبـی، ایـن معیـار نشـان 
کفایـت الزم را بـرای تبییـن متغیرهـای مربـوط بـه خـود  کـه سـؤاالت هـر یـک از سـازه ها چـه مقـدار  می دهـد 
گـزارش  دارنـد. معیـار ایـن شـاخص بـرای بررسـی همسـانی درونـی مـدل اندازه گیـری، مقـدار 0/7 بـه بـاال 
کـه میـزان شـدت رابطـه میـان  شـده اسـت )Hulland, 1999(. همچنیـن، بـار عاملـی مقـدار عـددی اسـت 
یـک متغیـر پنهـان )سـازه( و متغیـر آشـکار )شـاخص( مربـوط بـه آن را طـی فرایتـد تحلیـل مسـیر مشـخص 
کـه ضرایـب استاندارد شـده بـرای ایـن شـاخص بیشـتر از 0/4 باشـند، بـرازش مـدل  می نمایـد. در  صورتـی 
از  تحقیـق،  اندازه گیـری  مـدل  سـنجش  جهـت  نیـز  دوم  مرحلـه  در  مـا  می نمایـد.  تأییـد  را  اندازه گیـری 
کرده ایم. منظور از شـاخص روایی همگرا، سـنجش میزان  گـرا اسـتفاده  معیارهـای روایـی همگـرا و روایـی وا
تبییـن متغیـر پنهـان توسـط متغیرهـای مشـاهده پذیر آن اسـت )Barclay et al., 1995(. معیـار متوسـط 
اندازه گیـری  اعتبـار درونـی مـدل  بـرای سـنجش  بـه  عنـوان شـاخصی  کـه   )AVE( واریانـس استخراج شـده
انعکاسـی توسـط فورنـل و الرکـر پیشـنهاد شـد )Fornell & Larcker , 1981(، بـرای ایـن شـاخص بـه  طـور 
گرا، از مقادیر  گرفتـه شـده اسـت )Bagozzi et al., 1991(. برای تحلیـل روایی وا معمـول مقـدار 0/5 در نظـر 
کـه  گرفتـه و اعـداد به دسـت آمده را بـا مقـدار همبسـتگی سـازه ها مقایسـه می کنیـم  مشـترک سـازه ها جـذر 
مقادیـر  دوم  ریشـه   .)Barclay et al., 1995( باشـد  بیشـتر  سـازه ها  همبسـتگی  مقـدار  از  بایـد  مقـدار  ایـن 
گـرا، وقتـی در سـطح  روایـی همگـرا، بـه  صـورت پررنـگ در قطـر اصلـی ماتریـس نشـان داده اسـت. روایـی وا
کـه میـزان جـذر مقادیـر مشـترک سـازه ها بـرای هـر ُبعـد، بیشـتر از مقـدار تـوان دوم ضرایب  قابل قبـول اسـت 
گـرا  همبسـتگی میـان آن ُبعـد و سـایر ابعـاد در مـدل باشـد )Fornell & Larcker , 1981(. مقادیـر روایـی وا

در جـدول 3 نشـان داده شده اسـت.
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جدول 2. عناصر و نشانگرهای تعیین کننده متغیرهای پژوهش به همراه مقادیر مربوط به معیارهای برازش مدل اندازه گیری

روایی همگراپایایی ترکیبیبارعاملیمتغیر

کاربران 0/9270/681-سهولت استفاده درک شده 

در مقایسه با فناوری نسل سوم و چهارم، یادگیری فعالیت های فناوری نسل پنجم 
آسان است

0/839

که می خواهم انجام  در مقایسه با فناوری نسل سوم و چهارم، نسل پنجم چیزی را 
دهم آسان تر انجام می دهد

0/857

کلی، استفاده از خدمات فناوری نسل پنجم آسان است 0/907به  طور 

کارکردن با خدمات فناوری نسل پنجم برایم آسان است 0/872کسب مهارت برای 

0/825خدمات فناوری نسل پنجم انعطاف پذیر است

0/620کارکردن با خدمات فناوری نسل پنجم به تالش ذهنی زیادی نیاز ندارد

کاربران 0/9240/802-لذت 

0/937من از استفاده کردن از این فناوری لذت خواهم برد

0/905استفاده کردن از این فناوری سرگرم کننده خواهد بود

کردن از این فناوری باعث شادی من خواهد شد 0/842استفاده 

کاربران 0/9330/777-تمایل 

کنم 0/927من قصد دارم در ماه های آینده از خدمات فناوری نسل پنجم استفاده 

کنم که در ماه های آینده از خدمات فناوری نسل پنجم استفاده  0/909احتمال می دهم 

که در ماه های آینده از خدمات فناوری نسل پنجم استفاده  برنامه من این است 
کنم

0/915

که از خدمات فناوری نسل پنجم استفاده  به نظرم، از اولین افرادی خواهم بود 
می کنم

0/764

0/9490/728-کیفیت

فکر می کنم اطالعات ارائه شده توسط خدمات فناوری نسل پنجم دقیق و معتبر 
است

0/893

کامل و آموزنده  فکر می کنم اطالعات ارائه شده توسط خدمات فناوری نسل پنجم 
خواهد بود

0/865

تصّور می کنم خدمات فناوری نسل پنجم به سرعت و فوراً به اطالعات مورد نظرم 
پاسخ خواهد داد

0/881

کیفیت اطالعات خدمات فناوری نسل پنجم راضی خواهم بود 0/860به طور کلی، من با 

0/862فکر می کنم خدمات فناوری نسل پنجم واقعًا به نیازهای من پاسخ خواهد داد

فکر می کنم خدمات فناوری نسل پنجم به من اجازه خواهد داد به راحتی از 
کنم گی های خاص آن استفاده  ویژ

0/828

0/778تصّور می کنم معماری سامانه خدمات فناوری نسل پنجم منطقی است

کاربران 0/9060/549-اعتماد 
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با توجه به تجربه من از فناوری نسل چهارم، خدمات  فناوری نسل پنجم 
بی عیب و نقص هستند

0/749

با توجه به تجربه من از فناوری نسل چهارم، خدمات  فناوری نسل پنجم 
قابل اطمینان و اتکا هستند

0/757

که انتظار دارم ارائه خواهند شد که خدمات فناوری نسل پنجم، همان  طور  0/742مطمئنم 

کاربران خدمات فناوری نسل پنجم، توانایی سوءاستفاده از من را نخواهند  سایر 
داشت

0/776

کافی را برای  که ارائه دهندگان خدمات فناوری نسل پنجم، تضمین   اطمینان دارم 
که مسئولیتشان با من نیست، فراهم  حفظ حقوقم در مقابل خسارات احتمالی 

می کنند
0/760

0/785به طور کلی خدمات فناوری نسل پنجم قابل اعتماد است

0/732ارائه دهندگان خدمات فناوری نسل پنجم به مشتریان خود اهمیت می دهند

براساس تجربه ام با فناوری نسل چهارم، به نظرم خدمات نسل پنجم خدمات 
خوبی را ارائه می دهد

0/611

0/9350/705-مفید بودن

که استفاده از  در مقایسه با فناوری های نسل سوم و چهارم، به نظر می رسد 
خدمات فناوری نسل پنجم، از اتالف وقت جلوگیری می کند

0/810

که درمقایسه با فناوری های نسل سوم و چهارم، استفاده از  به نظر می رسد 
کالس هایم می شود کارایی در  خدمات فناوری نسل پنجم باعث افزایش 

0/815

0/791مزایای استفاده از خدمات فناوری نسل پنجم بیشتر از معایب آن است

در مقایسه با فناوری های نسل سوم و چهارم، خدمات فناوری نسل پنجم برای 
من منفعت )سود( دارد

0/863

کلی استفاده از خدمات فناوری نسل پنجم سودمند خواهد بود 0/908به  طور 

خدمات فناوری نسل پنجم به  طور اثربخشی، توانایی من را برای ارتباطات 
افزایش می دهد

0/847

گرا به روش فورنل الرکر جدول 3. ماتریس سنجش روایی وا

سهولت استفاده 
کاربران کاربراندرک شده  کاربرانلذت  کاربرانکیفیتتمایل  مفید بودناعتماد 

سهولت استفاده 
کاربران درک شده 

0/825

کاربران 0/4640/895لذت 

کاربران 0/5590/3870/881تمایل 

0/6390/6220/5320/853کیفیت

کاربران 0/5670/3930/4650/6590/741اعتماد 

0/7660/5690/5650/7250/5380/840مفید بودن
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گـرای سـازه ها و بـرازش خـوب مدل هـای  بنابرایـن، بـا توجـه بـه ماتریـس بـاال قابـل قبـول بـودن روایـی وا
اندازه گیـری بـه اثبـات رسـیده اسـت.

آزمون مدل ساختاری
بعـد از بررسـی بـرازش مدل هـای اندازه گیـری نوبـت بـه بـرازش مدل سـاختاری پژوهش می رسـد. بخش مدل 
کاری نـدارد و تنهـا عامل هـای  سـاختاری برخـالف مدل هـای اندازه گیـری، بـه سـؤاالت )متغیرهـای آشـکار( 
کـه در ایـن بخـش بـرآورد ضرایب مسـیر و معنـاداری آن،  پنهـان همـراه بـا روابـط میـان آن هـا بررسـی می گـردد. 
معیارهـای ضریـب تعییـن )R2( و معیـار ارتبـاط پیش بینـی بـرای آزمـودن مـدل سـاختاری اسـتفاده می کنیـم 

 )Henseler et al., 2009(
اولیـن و اساسـی ترین معیـار بـرای سـنجش رابطـۀ بیـن عامل هـا در مـدل، اعـداد معنـی داری t اسـت. در 
کـه مقـدار ایـن اعـداد از 1/96 بیشـتر شـود، نشـان دهنده صحـت رابطـۀ بیـن عامل هـا و در نتیجـه  صورتـی 
که اعـداد، فقط صحت  تأییـد فرضیه هـای پژوهـش در سـطح اطمینـان 0/95 اسـت. البته باید توجه داشـت 
کـه  R2 معیـاری اسـت  بـا آن سـنجید.  را نمی تـوان  را نشـان می دهنـد و شـدت رابطـه بیـن عامل هـا  رابطـه 
بـه  عنـوان  بـر یـک عامـل درون زا دارد و سـه مقـدار 0/19، 0/33 و 0/67  بـرون زا  تأثیـر یـک عامـل  از  نشـان 
گرفته می شـود. مقـدار R2 بـرای عامل های برون زا  ک هایـی بـرای مقادیـر ضعیـف، متوسـط و قـوی در نظر  مال
کـه دارای بـرازش مـدل عاملـی تأییـدی قابل قبـول هسـتند، بایـد  یـا مسـتقل، برابـر صفـر اسـت. مدل هایـی 
گـر در  کـه ا قابلیـت پیش بینـی سـؤاالت مربـوط بـه عامل هـای وابسـته مـدل را داشـته باشـند. بدیـن معنـی 
کافـی  یـک مـدل، روابـط بیـن عامل هـا بـه درسـتی تعریـف شـده باشـند، عامل هـا قـادر خواهنـد بـود تـا تأثیـر 
گذاشـته و از ایـن راه، فرضیه هـا بـه  درسـتی تأییـد شـوند. مقـدار Q2 بایـد در مـورد تمامـی  بـر سـؤاالت یکدیگـر 
کمتر از  کـه مقـدار Q2 در مورد یک عامل وابسـته، صفـر یا  عامل هـای وابسـته مـدل محاسـبه شـود. در صورتـی 
کـه روابـط بیـن عامل هـای دیگـر مدل و آن عامل وابسـته به خوبی تبیین نشـده  صفـر شـود، نشـان از آن دارد 
کـه مقـدار Q2 در مـورد یکی از عامل هـای درون زا،  اسـت و در نتیجـه مـدل احتیـاج بـه اصـالح دارد. در صورتـی 
کسـب نمایـد، بـه ترتیـب نشـان از قـدرت پیش بینـی ضعیـف،  متوسـط و  سـه مقـدار 0/02، 0/15 و 0/35 را 

قـوی عامـل یـا عامل هـای بـرون زای مربـوط بـه آن دارد.

)Q2( کیفیت مدل ساختاری جدول 4. اثرات بر متغیرهای درون زا و مقادیر 

اثر مستقیم )β(ضریب تعیین
 مقدار معیار سنجش

)SSE/SSO-1(

کاربران 0/223-0/435اعتماد 

کاربران کیفیت ← اعتماد  -0/659-فرضیه 1: 

کاربران 0/272-0/408سهولت استفاده درک شده 
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کاربران کیفیت سهولت استفاده درک شده  -0/639-فرضیه 2: 

0/370-0/526مفید بودن

کیفیت ← مفید بودن -0/725-فرضیه 3: 

کاربران 0/305-0/386لذت 

کاربران کیفیت ← لذت  -0/622-فرضیه 4: 

کاربران 0/285-0/380تمایل 

کاربران کاربران ← تمایل  -0/167-فرضیه 5: اعتماد 

کاربران کاربران ← تمایل  -0/238-فرضیه 6: سهولت استفاده درک شده 

کاربران -0/255-فرضیه 7: مفید بودن ← تمایل 

کاربران کاربران ← تمایل  -0/065-فرضیه 8: لذت 

کلی آزمون مدل 
کلـی شـامل هـر دو بخـش مـدل اندازه گیـری و مـدل سـاختاری می شـود و بـا تأییـد بـرازش آن، بررسـی  مـدل 
کلی مدل های  کامـل می شـود )Tenenhaus et al., 2004(. معیـار GOF مربوط به بخش  بـرازش در یـک مـدل 
بخـش  بـرازش  بررسـی  از  پـس  می توانـد  محقـق  معیـار  ایـن  توسـط  کـه  معنـی  ایـن  بـه  اسـت.  سـاختاری 
 GOF کنتـرل نمایـد. معیـار کلـی را نیـز  اندازه گیـری و بخـش مـدل سـاختاری پژوهـش خـود، بـرازش بخـش 

کـه فرمـول آن در زیـر آمـده اسـت: گردیـد  توسـط تننهـاوس و همـکاران )Tenenhaus et al., 2004( ابـداع 

GOF = 
2 R *Communality  = 0.427 0.707 0.550´ =

 GOF کـه بـه  عنـوان مقادیـر ضعیـف،  متوسـط و قـوی بـرای بـا توجـه بـه سـه مقـدار 0/01، 0/25 و 0/36 
معرفـی شـده اسـت و حصـول مقـدار 0/550 بـرای GOF، نشـان از بـرازش مناسـب مـدل دارد.

)PLS جدول 5. نتایج مدل ساختاری )با رویکرد

تأیید فرضیهضریب مسیر )β(اعداد معناداری )T-value(مسیر ساختاری

کاربران کیفیت ← اعتماد  بله15/1760/659فرضیه 1: 

کاربران کیفیت ← سهولت استفاده درک شده  بله13/4520/639فرضیه 2: 

کیفیت ← مفید بودن بله19/8640/725فرضیه 3: 

کاربران کیفیت ← لذت  بله13/0760/622فرضیه 4: 

کاربران کاربران ← تمایل  بله2/5220/167فرضیه 5: اعتماد 

کاربران کاربران ← تمایل  بله2/9380/238فرضیه 6: سهولت استفاده درک شده 

کاربران بله2/8450/255فرضیه 7: مفید بودن ← تمایل 

کاربران کاربران ← تمایل  خیر1/1040/065فرضیه 8: لذت 
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بحث� 6
که هدف  کرده اند  گذشته، فناوری های دسترسی بی سیم، مسیرهای تکاملی مختلفی را دنبال  با نگاهی به 
کارایی در سـطح وسـیعی از تلفن همراه اسـت. سـامانه های  آنهـا یکپارچه سـازی هـدف وابسـته بـه عملکـرد و 
ارتباطـی تلفـن  همـراه، راه ارتباطـات مـردم را تغییـر دادنـد. شـبکه های تلفـن همـراه 5G بـر توسـعه پایانه های 
دسترسـی  بی سـیم  مختلـف  فناوری هـای  بـه  هم زمـان  صـورت  بـه   پایانه هـا  کـه  خواهندکـرد  تمرکـز  کاربـر 
.)Sharma, 2013( .کـرد  خواهنـد داشـت و جریان هـای مختلـف را از فناوری هـای مختلـف ترکیـب خواهنـد 
کند چه عوامـل و متغیرهایـی در پذیرش فناوری 5G اثرگذار اسـت.  کـه بررسـی  هـدف ایـن پژوهـش آن اسـت 
بـه  صـورت  بـه نتایـج به دسـت آمده، عوامـل سـهولت اسـتفاده، سـودمندی درک شـده و اعتمـاد،  بـا توجـه 
کاربـر تأثیـر می گذارنـد و پژوهش های پیشـین انجام شـده، معناداری روابـط این فرضیات  مسـتقیم بـر تمایـل 
کـه مجریـان اینترنـت  را تأییـد می کنـد )Jackson et al., 2013(, )Chang et al., 2012(. یکـی از رویکردهایـی 
ایـن  از  اسـتفاده  کـه خدمـات  اسـت  ایـن  انجـام دهنـد  فنـاوری  ایـن  پذیـرش  افزایـش  بـرای  5G می تواننـد 
کارایـی و اثربخشـی هایی ایـن فنـاوری در قالـب  کاربـران خـود تسـهیل نماینـد و از  فنـاوری را بـرای مشـتریان و 
کنند. از  کرده و از آن اسـتفاده  کاربران بـه این فناوری اعتماد  کننـد تـا  محصـوالت و خدمـات جدیـد اسـتفاده 
کاربرد آسـان فناوری 5G را مدنظر قرار داد، هر قدر طراحی  منظر سـهولت اسـتفاده می توان بحث طراحی و 
و اسـتفاده از ایـن فنـاوری سـاده تر باشـد، در بحـث یادگیری و آموزش جنبه های متفـاوت این فناوری اثرگذار 
کوتاه تـری  کـرده و در مـدت زمـان  کاربـران به راحتـی و بـا سـرعت بیشـتری بـا آن ارتبـاط برقـرار  اسـت. بنابرایـن 
بـه آن مسـلط می شـوند و در نتیجـه سـرعت پذیـرش ایـن فنـاوری بـاال مـی رود. در پژوهـش مـا مشـخص شـد 
که  کیفیـت اطالعات  کـه عامـل اعتمـاد، بـه طـور مسـتقیم بـر پذیـرش فنـاوری اثرگـذار اسـت. بنابراین عالوه بـر 
کاملـی انجـام  کاربـران تأثیـر مثبـت دارد، بایـد بـر سـاختار و عملکـرد اینترنـت 5G نظـارت و بررسـی  در اعتمـاد 
گردد  کـه باعـث ایجـاد خطـر و عدم اعتمـاد بـه این فناوری می شـود، شناسـایی  شـود. همچنیـن بایـد عواملـی 
کاربـران در پذیـرش ایـن فنـاوری و فناوری هـای مشـابه را بـرای عوامـل  و بـا انجـام پژوهش هـای بیشـتر، رفتـار 
کیفیـت بـه  صـورت مسـتقیم بـر اعتمـاد و لـذت  گیـرد. عامـل  مؤثـر بـر اعتمـاد و عدم اعتمـاد مـورد بررسـی قـرار 
کاربـر در پذیـرش فنـاوری تأثیرگـذار اسـت. ایـن نتیجـه پیش تـر در پژوهش هـای انجام شـده مـورد بررسـی قـرار 
کاربران تأثیـر مثبتی دارد کیفیت بر اعتمـاد  کـه در پذیـرش فنـاوری جدیـد،   گرفتـه و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 
کاربـران  زمانی کـه   .)Montazemi & Qahri-Saremi, 2015; Giao et al.,2020; Hwang & Kim, 2007(
که به راحتی  که در دسترشـان قرار می گیرد، به این جهت  کیفیت اطالعاتی دارند  احسـاس خوبی نسـبت به 
کاربر  کننـد، اعتمـاد آنها نسـبت به این فناوری تأثیر می گـذارد. زمانی که  از عملکردهـای متفـاوت آن اسـتفاده 
بـا صداقـت، اطمینـان و قابلیـت بیشـتری بـا ایـن فنـاوری روبـرو شـود، برداشـت بهتـر و مثبت تـری دربـاره این 
کیفیت اطالعات خروجی در این فناوری به   که  فناوری خواهد داشت. آنچه اهمیت پیدا می کند این است 
کاربران در دسـتیابی  که  کیفیت باعث می شـود  کنند. توجه به عامل  چه صورت باشـد تا افراد به آن اعتماد 
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کارآیـی و امنیـت  بـه خدمـات اینترنـت 5G، در مقایسـه بـا سـایر نسـل های ایـن فنـاوری، احسـاس بهـره وری، 
بیشتری  کنند و همین مسئله در ایجاد اعتماد آن ها نقش به سزایی دارد. همچنین از نتایج این پژوهش آن 
کیفیت محسـوب می شـود. سـرگرم کننده  بودن، ایجاد احسـاس شـادی و  که لذت، از پیامدهای مهم  اسـت 
 ،5G کاربـران ایجـاد لذت می کنـد. بنابراین دسـت اندرکاران فناوری کـه در  گی هایـی اسـت  جالـب  بـودن از ویژ
گی هـا و سـایر عوامـل تأثیرگـذار بـر لـذت را  در ایجـاد زیرسـاخت ها و برنامه ریـزی و پیاده سـازی آن بایـد ایـن ویژ
کیفیتـی را بـرای ایجـاد و ارتقـای سـامانه های مبتنـی بـر اینترنـت  مدنظـر قـرارداده تـا اطالعـات و برنامه هـای با
5G ارائـه دهنـد. همچنیـن در پژوهـش حاضـر بیـن عامل لذت و تمایل، رابطه معناداری برقرار نشـده  اسـت. 
کردنـد  در پژوهشـی عدم رابطـه مثبـت و معنـادار بیـن لـذت و تمایـل بـه تـداوم اسـتفاده از فنـاوری را تأییـد 
گذشـته، خـالف ایـن امـر مشـخص شـده اسـت،  )Nascimento et al., 2018( امـا در بسـیاری از پژوهش هـای 
کاربـران بـرای اسـتفاده از فنـاوری جدیـد، رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد  یعنـی بیـن لـذت و تمایـل 

کـه    )Lu et al., 2009(, )Balog & Pribeanu, 2010(, )Ramayah & Ignatius, 2005(. ایـن بـدان معناسـت 
افـراد در پذیـرش ایـن فنـاوری، عوامـل دیگـر را مهم تـر می بیننـد. افـراد در اسـتفاده از فنـاوری نسـل پنجـم، به 
گـر چـه عامـل لـذت  کیفیـت، سـودمندی و سـهولت درک شـده و اعتمـاد بیشـتر از لـذت اهمیـت می دهنـد. ا
کیفیـت فنـاوری می توان بر لـذت اسـتفاده از آن  کاربـر اثرگـذار نیسـت امـا بـا بهبـود  بـه  طـور مسـتقیم بـر تمایـل 
کاربـر شـد. بنابرایـن بهتـر اسـت بـا توجـه بـه جدید  گذاشـت و باعـث ایجـاد تجربـه لذت بخـش بـرای  اثـر مثبـت 
کامـل و اسـتفاده افـراد از اینترنـت نسـل پنجـم، پژوهـش دیگـری در  بـودن ایـن فنـاوری، پـس از راه انـدازی 
همیـن راسـتا انجـام شـود و تأثیـر متغیـر لـذت بـر تمایـل و اسـتفاده افـراد از ایـن فنـاوری مجـددًا بررسـی شـود.

نتیجه گیری� 7
نتایـج  انجـام شـده اسـت.  ایـران  فنـاوری 5G در  بـر پذیـرش  بررسـی عوامـل مؤثـر  بـا هـدف  تحقیـق حاضـر 
کـه تنهـا فرضیـه تأثیـر لـذت بـر  کـرد  ح شـده در پژوهـش حاضـر را فراهـم  تجربـی، پشـتیبانی از 7 فرضیـه مطر
کاربـران تأییـد نشـد. بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه تحقیـق حاضـر جـزء اولیـن تحقیقـات ایـن حـوزه در  تمایـل 
ح می شـود. کـه بـه  صـورت تجربـی انجام شـده اسـت، در راسـتای تحقیق پیشـنهادهای زیر مطر ایـران اسـت 

کاربـر بـه پذیـرش فنـاوری،  کیفیـت اطالعـات در مفیـد بـودن و اعتمـاد  بـا توجـه بـه نقـش پررنـگ عامـل 
کیفیت در سـامانه ها و فناوری های  که باعث باال بردن  پیشـنهاد می شـود پژوهش هایی در رابطه با عواملی 
کنار  کیفیت اطالعـات را در  جدیـد می شـود، صـورت پذیـرد. همچنیـن در پژوهش هـای آینـده می تـوان نقـش 
کرده تا بـه تأیید  کـه بـر روی ایـن متغیرهـا اثرگـذار اسـت، بررسـی  کیفیـت خدمـات و عواملـی  کیفیـت سـامانه و 
کـه اینترنت نسـل پنجم بسترسـاز اینترنت اشـیا و خانه های هوشـمند  کنـد. از آن جایـی  کمـک  مـدل تحقیـق 
اسـت، مجریـان و ارائه دهنـدگان خدمـات 5G ضمـن تأمیـن زیرسـاخت های الزم بایـد بـه بحـث آمـوزش ایـن 
کاربران از سـهولت  فنـاوری نیـز توجـه الزم را داشـته  باشـند زیـرا آمـوزش در ایـن حیطـه، باعـث باال رفتـن درک 
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کیفیـت اطالعـات در لـذت   و مفیـد بـودن و اعتمـاد آنهـا بـه ایـن فنـاوری می شـود. بـا توجـه بـه نقـش اثرگـذار 
بـردن و تأثیـر غیرمسـتقیم آن از  طریـق لـذت بـر افزایـش تمایـل آن هـا بـه پذیـرش فنـاوری پیشـنهاد می شـود 
کیفیـت انجـام دهنـد و یـا از پژوهش هـای  ارائه دهنـدگان خدمـات 5G، پژوهش هـای الزم را در جهـت بهبـود 
کیفیـت بـه  صـورت  کـه بهتـر اسـت  کیفیـت ارائـه اسـتفاده نماینـد. ضمـن ایـن  موجـود بـرای بـاال بـردن سـطح 
هدفمنـد، از برنامه ریـزی بـرای ارائـه 5G تـا برنامه ریـزی بـرای زیرسـاخت ها و حتـی تبلیغـات ایـن فنـاوری، 
گرفتـه شـود. اینترنـت  گیـرد و در تمامـی مراحـل ایجـاد و پیاده سـازی ایـن فنـاوری در نظـر  مـورد بررسـی قـرار 
نسـل پنجـم بـر همـه ابعـاد زندگـی تأثیرگـذار اسـت، پـس بهتـر اسـت این پژوهـش در حوزه هـای دیگـری به غیر 
گیـرد و نتایـج حاصـل از آن در پیاده سـازی و اجـرا مـورد اسـتفاده قـرار  از دانشـگاه ها هـم مـورد بررسـی قـرار 
کنتـرل رفتـاری، خطـر درک شـده توسـط  داد. مطالعـات آینـده می توانـد شـامل متغیرهـای دیگـری، شـامل 
 5G که بـر پذیرش فنـاوری جدید کاربـر، نگـرش، هنجارهـای ذهنـی، هزینـه یـا سـایر متغیرهای خارجی باشـد 

کنـد و توضیـح دهـد. کاربـران از ایـن فنـاوری را پیش بینـی  تأثیر گـذار اسـت و میـزان پذیـرش 
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