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چکیده
پیدایش و گسترش روزافزون فناوریهای اطالعاتی ،زندگی بشر امروزی را تحت تأثیر قرار داده و سرعت،
بهرهوری ،انعطافپذیری و نوآوری را به کاربران خود عرضه مینماید .موفقیت این پدیده در گرو پذیرش و
استفاده از آن توسط جامعه هدف میباشد .عدم پذیرش و درنتیجه شکست فناوری ،به اتالف منابع منجر
میگردد ،ازاینرو شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش یک فناوری ،بسیار اهمیت دارد .یکی از حوزههای کاربرد
فناوری اطالعات ،حوزه حملونقل عمومی درونشهری و بلیت الکترونیکی میباشد .هدف این پژوهش،
بررسی نقش ریسک ادراکشده بر پذیرش بلیت الکترونیکی توسط شهروندان است ..بدین منظور ،پژوهش
حاضر بر اساس تئوری ریسک ادراکشده ،اثر ابعاد ریسک ادراکشده (شامل ریسکهای زمانی ،مالی ،کارایی،
اجتماعی ،امنیتی و حریم خصوصی) را بر پذیرش بلیت الکترونیکی در بین شهروندان شهر یزد مورد بررسی
قرار داده است .نتایج بهدستآمده از بهکارگیری مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی نشان
دادند که ریسکهای مالی ،کارایی ،زمانی ،امنیتی و حریم خصوصی به ترتیب ریسکهای اصلی کاهشدهندهی
نیت شهروندان برای پذیرش بلیت الکترونیکی میباشند و ریسک اجتماعی تأثیر منفی بر نیت پذیرش ندارد .بر
اساس این نتایج ،راهکارهایی در جهت کاهش ابعاد ریسک معنیدار در بین شهروندان شهر یزد بهمنظور
پذیرش بلیت الکترونیکی ارائه گردید.
واژههای كلیدی :پذیرش ،فناوری اطالعات ،بلیت الکترونیکی ،حملونقل عمومی ،تئوری ریسک ادراکشده

 -1کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه علم و هنر یزد؛ کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد
 -2دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطالعات ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ،تهران
 -3دکترای مدیریت صنعتی ،دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد ،رئیس دانشگاه علم و هنر یزد

 -1مقدمه
امروزه فناوری اطالعات ،بهعنوان پدیدهای نوظهور و ابزاری قدرتمند ،به شیوه مستقیم و غیرمستقیم ،بر
زندگی روزمره بشر ازجمله کسبوکار تأثیر داشته ( Davenport, 3102: 5و استفاده از فناوری اطالعات در

انجام فعالیتها ،به گونهی قابلتوجهی در حال رشد است (3103: 535

and et al,

. Mut-Puigserver

خدمات الکترونیکی بهعنوان یکی از کاربردهای فناوری اطالعات ،سرعت ،بهرهوری ،انعطافپذیری و
نوآوری را به کاربران خود عرضه میکند .بنابراین سرمایهگذاری در خدمات الکترونیکی ،گام مهمی در
جهت بهبود کیفیت زندگی در جامعهی پویای امروزی است .طبق آمار ارائهشده ،رتبهی ایران در شاخص
دولت الکترونیک از  55در سال  3115به رتبهی  011در سال  3103و رتبهی  015در سال 3102تنزل نموده
است ( )United Nations Economic and Social Committee,3102که نشان میدهد استفاده از خدمات
الکترونیکی در ایران بهطور کامل موفقیتآمیز نبوده است.
یکی از حوزههای کاربرد فناوری اطالعات ،حوزه حملونقل عمومی درونشهری و بلیت الکترونیکی

0

میباشد .از اواسط سال  0551میالدی ،استفاده از بلیتهای الکترونیکی بهدلیل صرفهجویی در هزینههای
توزیع و جابجایی آن در مقایسه با بلیتهای کاغذی ،بهسرعت افزایش یافته است (.)Chen, 3112: 001
سیستمهای بلیت الکترونیکی موجب کاهش هزینههای اقتصادی و اتالف وقت میشود و ضمن پویانمودن
فرآیند ،کنترل سیستم را بهبود میبخشد ) .(Mut-Puigserver et al., 3103: 535-539بلیت الکترونیکی یک
قطعه کارت اعتباری حاوی یک ریزتراشه (میکروچیپ) با امکان ذخیرهسازی پول میباشد که قابلیت
خواندن و ثبت اطالعات را در هنگام استفاده از سیستم حملونقل عمومی فراهم میکند

Mezghani,

 .)3112: 02, 23بلیت الکترونیکی نمونهای از خدمات الکترونیکی و بهمعنای واقعی کلمه ،همتایی برای
اینترنت میباشد ( .)Paschou and et al, 3103: 300این نوع بلیت ،از کارآمدترین و متداولترین ابزارهاى
الکترونیکى و یکی از شرطهای الزم براى تحقق شهر الکترونیکى میباشد .بلیت الکترونیکی با جمعآورى
اطالعات بهروز ،امکان مدیریت بر نقدینگی و برنامهریزی بهتر را برای مدیران فراهم میسازد و عالوه بر
اینکه باعث سهولت در کاربرى و صرفهجویى در زمان میگردد و مشکل پول خرد و گردش پول در چرخه
اقتصادی را کاهش میدهد که گام بزرگى براى رفتن به سمت شهر الکترونیکى خواهد بود
; Mezghani, 3112: 2

:

Butkevicius,

.

)1- Electronic Ticket (ET

از آنجایی که پیادهسازی یک فناوری ،بهتنهایی نمیتواند سبب بهرهگیری و استفادهی کامل از مزایای آن
شود ،الزم است کاربران هدف ،آن فناوری را مورد استفاده قرار دهند (.)Boufeas and et al, 3112: 5, 30
بهعبارتی موفقیت این پدیدهی نوظهور در گرو پذیرش و استفادهی جامعه هدف میباشد و عدم پذیرش،
موجب شکست و درنتیجه اتالف سرمایه و منابع میگردد .این مسأله که چرا افراد ،یک فناوری اطالعاتی را
میپذیرند و بهکار میگیرند یا اینکه به چه علت فناوری را نمیبینند و یا استفاده نمیکنند بسیار اهمیت دارد
(یعقوبی و شاکری .)3 :0222 ،موفقیت بلیت الکترونیکی بهعنوان یکی از کاربردهای مشخص فناوری
اطالعات ،مستلزم پذیرش و استفادهی شهروندان میباشد .شهر یزد واقع در مرکز کشور ایران که بهعنوان
اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان شناخته میشود ،یکی از شهرهایی است که اقدام به
پیادهسازی بلیت الکترونیکی برای استفاده در ناوگان اتوبوسرانی درونشهری خود نموده است .این در حالی
است که تاکنون از جمعیت برآوردشدهی 992123نفری یزد و حومه (مرکز آمار ایران)0253 ،
برای52/5درصد از افراد ،بلیت الکترونیکی صادر شده است .همچنین 00/3درصد از دارندگان این بلیت،
بهگونهای فعال 0از آن استفاده نمودهاند .به بیان دیگر ،تنها 9/0درصد از کل شهروندان یزد و حومه بهصورت
فعال از بلیت الکترونیکی استفاده میکنند (سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه .)0253 ،این آمار نشان میدهد
که پذیرش بلیت الکترونیکی بهعنوان یک فناوری ،در بین شهروندان ،کم است و آنها به شکل مطلوبی از
این فناوری استفاده نمیکنند .لذا پذیرش و استفاده از بلیت الکترونیکی توسط شهروندان یزدی نیاز به
مطالعه ،بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن دارد.
نظر به اهمیت شناسایی ریسکهای ادراکشده در پذیرش ،از بین مدلها و تئوریهای پذیرش فناوری
اطالعات ،تئوری ریسک ادراکشده ،مورد استفاده قرار میگیرد .بدینمنظور پژوهش حاضر ،اثر هر یک از
ابعاد (ریسکهای زمانی ،مالی ،کارایی ،اجتماعی ،امنیتی و حریمخصوصی) بر نیت برای پذیرش بلیت
الکترونیکی توسط شهروندان را بررسی مینماید.
 -2ادبیات پژوهش
این مطالعه در دو بعدِ پذیرش فناوری اطالعات و پژوهشهای حوزهی بلیت الکترونیکی ،به مرور ادبیات
خواهد پرداخت.

 . 0تعریف استفادهکنندگان فعال :کسانی که طی سه ماه منتهی به بهمن0253حداقل سه بار از بلیت الکترونیکی استفاده کردهاند.

 -1-2پذیرش فناوری اطالعات

پذیرش فناوری اطالعات و خدمات الکترونیکی توسط کاربران ،موجب افزایش اثربخشی و سودمندی
آن میگردد

 . Boufeas and et al.,لذا شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و تالش درجهت تقویت

:

عوامل مثبت و همچنین کاهش یا حذف عوامل بازدارنده ،حائز اهمیت میباشد (عبدخدا و همکاران،
 .)322 :0253پذیرش و بهکارگیری فناوری اطالعات ،تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله عوامل انسانی نظیر
نگرش کاربران و پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط آنها قرار دارد -

:

Gil-Garcia and Pardo,

 .تئوریها و مدلهای پایهای مورد استفاده درخصوص پذیرش فناوری اطالعات در ذیل ارائه شده
است

-

:

;Hanafizadeh et al.,

تئوری عمل مستدل)) 0(TRA

-

:

: Hanafizadeh and Khedmatgozar,

 ،(Fishbein and Ajzen,تئوری رفتار برنامهریزی شده )

(Rogers,

)،3(TPB

تئوری انتشار نوآوری )) 2(IDT

 ،(Ajzen,تئوری شناخت اجتماعی

)،2(SCT

مدل پذیرش فناوری )) 5(TAM

 ،(Davis,تئوری تعهد – اعتماد (Morgan and Hunt,

)) 9(CTT

 ،تئوری ریسک ادراکشده

(Roselius,

)) 2(PRT

Szybillo and Jacoby,

; Kaplan,

)

; Jacoby and Kaplan,

(Bandura,

در این پژوهش ،تئوری ریسک ادراکشده بهعنوان مفهوم پایه استفاده میگردد .برخالف سایر تئوریها
و مدلهای یادشده که بیشتر به عوامل مثبت تأثیرگذار در ترغیب کاربران به پذیرش و استفاده از فناوریهای
اطالعاتی توجه دارند ،این تئوری بر عوامل منفی و ریسکهایی که مانع پذیرش آنها توسط کاربران
میشوند ،متمرکز میباشد.
ریسک ادراکشده بهعنوان ادراک مشتری در مورد عدم اطمینان و نتایج معکوس بالقوه خرید یک
محصول یا خدمت تعریف میشود ( .)Littler and Melanthiou, 3119: 222غفاریآشتیانی و همکاران در
مطالعه خود ( )0250ریسک ادراکشده در حوزهی خرید اینترنتی را چنین تعریف مینمایند :ریسک
ادراکشده برای کاربران اینترنت در خرید اینترنتی ،انتظارات آنها از یک معامله و تبادل الکترونیکی میباشد
(غفاریآشتیانی و همکارن .)25 :0250 ،میشل ( )3112دو جنبه را برای ریسک ادراکشده در نظر میگیرد

1. Theory of Reasoned Action
2 . Theory of Planned Behavior
3 . Diffusion Of Innovation Theory
4 . Social Cognitive Theory
5 . Technology Acceptance Model
6 . Commitment-Trust Theory
7 . Perceived Risk Theory

یکی جنبه ی شانس که بر احتماالت تأکید دارد و دیگری جنبه ریسک و خطر که بر میزان و شدت

پیامدهای منفی متمرکز است (

.)Mitchell,

:

پژوهشگرانی که در زمینه تئوری ریسک ادراک شده (

:

 )Featherman and Pavlou,مطالعه

نمودهاند ،ریسک ادراک شده را بهصورت ترکیبی از چند بعد شناسایی کردهاند ( ;0520: 52

Roselius,

 .)Jacoby and Kaplan, 0523: 223; Kaplan et al., 0522: 322این ابعاد شامل ریسک های کارایی،
زمانی ،مالی ،اجتماعی ،روانشناسی ،امنیتی ،حریم خصوصی و فیزیکی میباشند.
ریسک زمانی :ریسک زمانی به این مطلب اشاره دارد که مصرفکنندگان در هنگام تصمیم به خرید یک
محصول یا استفاده از یک خدمت ،ممکن است ،مقداری زمان را برای انجام تحقیقات قبل از خرید و
یادگیری درخصوص نحوه استفاده از یک محصول یا خدمت ،از دست بدهند و یا درصورتی که آن محصول
یا خدمت ،انتظارات آنها را برآورده نکند مجبور به صرف زمان به منظور جایگزینی آن با دیگری میگردند
( .)Featherman and Pavlou, 3112: 255این ریسک ،به نگرانی مشتری در مورد نیاز به صرف زمان زیاد
برای یادگیری نحوهی استفاده از بانکداری اینترنتی ،حل مشکالت ناشی از بهکارگیری آن (نظیر اثبات
خطاهای تراکنش) و (خدمتگزار و همکاران)52 : 0225 ،؛ :
)

(Hanafizadeh and Khedmatgozar,

 .نگرانیهای شهروندان در زمینه یادگیری نحوه استفاده از بلیت الکترونیکی ،زمانبر بودن مراجعه به

سازمان اتوبوسرانی جهت ردیابی کارت بلیت گمشده و صرف وقت زیاد برای خرید یا شارژ کارت بهدلیل
محدود بودن جایگاهها و روشهای شارژ ،مربوط به ریسک زمانی در این حوزه است.
ریسک مالی :وجود این احتمال که مشتری بهدلیل استفاده از محصول یا خدمتی ،دچار زیان و خسارت مالی
شود ریسک مالی نامیده میشود

:

 . Li and Huang,ریسک مالی ادراک شده ،گاهی ریسک

اقتصادی نامیده می شود .این نشان دهنده احتمال زیان مالی ناشی از خرید آنالین میباشد :

Lim,

 .نگرانی مالی شهروندان در حوزه بلیت الکترونیکی به این موارد اشاره دارد :هزینه اولیه برای خرید
کارت( 3111تومان) ،عدم توانایی اخذ خسارت در صورت هرگونه اشتباه در پرداخت کرایه و زیان مالی
درصورت گمشدن کارت بابت قیمت خود کارت و شارژ و اعتبار موجود در آن.
ریسک کارایی :ریسک کارایی حاکی از این است که یک محصول یا خدمت ،وظیفهاش را آنگونه که مورد
انتظار است انجام ندهد و آنگونه که وعده داده شده ،عمل نکند ( ;Bazgoshand and et al., 2112, 2212

 .)Koufaris, 3113احتمال اینکه محصول یا خدمت ،آنطور که طراحی و یا تبلیغ شده است ،درست عمل

نکند و لذا در ارائه مزایا و منافع موردنظر ،ناموفق و ناکارآمد باشد ( 3112:

Featherman and Pavlou,

 .)255ریسک کارایی در حوزه بلیت الکترونیکی شامل این موارد میباشد -0 :این بلیت آنگونه که تبلیغ
شده است در کاربردهای دیگر مثل پرداخت کرایه تاکسی ،حق پارکینگ ،پارکها ،فرهنگسراها و -3 ...نگرانی
از وقفه در پرداخت کرایه بهدلیل قطع ارتباط یا خرابی دستگاه کارت خوان  -2نگرانی از قطع ارتباط یا
خرابی دستگاه شارژکننده و وقفه در عملیات شارژ.
ریسک اجتماعی  :احتمال اینکه شخصیت و یا جایگاه مصرفکننده ،در صورت استفاده از محصول یا
خدمت ارائه شده ،در تصور خودش و یا در دید و تصور جامعه ،تنزل یابد ،ریسک اجتماعی محسوب
میگردد ( .)Featherman and Pavlou, 3112: 255ریسک اجتماعی ،از تصور و تفکر خانواده و دوستان
درباره اینکه کاربر ،انتخاب ناشایست ،نامناسب و ضعیفی داشته است شکل میگیرد ( Bazgosha and et al.,

 .)2112, 2212در حوزه بلیت الکترونیکی اشاره به احتمال از دست دادن موقعیت اجتماعی و یا کاهش
برقراری ارتباط و مکالمه با راننده و یا سرزنش اطرافیان دارد.
ریسک امنیتی  :ریسک امنیتی یا ریسک ایمنی یعنی اینکه اطالعات مالی و یا شخصی مصرفکننده و یا
خریدار در تجارت الکترونیکی ،بدون اجازه در دسترس دیگران قرار گیرد .عدم امنیت ادراکی به احتمال
ذهنی مصرفکننده از اینکه اطالعات شخصیاش بدون اطالع و اجازهی وی ،توسط افراد دیگر مشاهده،
استفاده و یا دستکاری شوند ،مرتبط میباشد

(3119

 .)Flavian & Guinaliu,بسیاری از کاربران از اینکه

اطالعات مالی و شخصی آنها افشا شود و یا مورد سوء استفاده قرار گیرد ،هراس دارند (عبدالوند و
عبدالعظیمی .)9 ،0250 ،نگرانی و احتمال جعل بلیت در حمل و نقل و مسافرت هوایی ،ریسک امنیتی به
شمار می رود

(3103: 539

 .)Mut-Puigserver et al.,این ریسک در حوزه بلیت الکترونیکی به نگرانی در

مورد بهسرقت رفتن کارت ،احتمال جعلیبودن آن یا تخلیه اعتبار و شارژ کارت توسط سارقین الکترونیکی
اشاره دارد.
ریسک حریم خصوصی  :احتمال از دست رفتن نظارت و کنترل بر اطالعات شخصی ،مانند زمانی که
اطالعات مربوط به شخص ،بدون آگاهی یا اجازهی وی استفاده میشود .مورد حاد ،جایی است که کاربر یا
استفادهکننده" ،جعلی" است یعنی یک مجرم و یا کالهبردار برای انجام معامالت کالهبرداری ،از هویت
شخص استفاده میکند

(3112: 255

 .)Featherman and Pavlou,سلیمان و همکارن ( )3119در پژوهش

خود ،امنیت و حریم خصوصی را بزرگترین مانع در روند پذیرش و استفاده از بلیت الکترونیکی یافتند
) .(Sulaiman and et al, 3119: 25ریسک حریم خصوصی در حوزه کارت بلیت الکترونیکی به نگرانی از
استفاده ،بدون اطالع و اجازه مالک کارت در مورد اطالعات تراکنشها و مسیرهای تردد وی توسط سازمان
اتوبوسرانی ،بانک مجری یا افراد غیرمجاز اشاره دارد.

 -2-2پژوهشهای حوزهی بلیت الکترونیکی

همانطور که قبالً اشاره شد یکی از کاربردهای اصلی بلیت الکترونیکی ،در بخش حمل ونقل میباشد
ازجمله  AMSBUSسیستم رزرو برخط جمهوری چک ،امکان خرید بلیت را ازطریق سیستم پیام
کوتاه( )SMSفراهم میآورد .ابتدا ،مسافر بلیت را ازطریق تلفن همراه خود دریافت می کند ،سپس این پیام
را به بازرس بلیت نشان میدهد .در دانمارک نیز همین نوع خدمات توسط  )2112( FynBusارائه میشود.
چن ( )3112در مطالعهی خود به کاربرد بلیت الکترونیکی در شرکتهای هواپیمایی اشاره میکند .به گفتهی
وی حذف بلیت کاغذی موجب صرفهجویی و کاهش هزینهها برای خطوط هواپیمایی در زمینهی نیروی
کار ،چاپ و هزینههای حسابداری میگردد .همچنین منجر به حذف پرداخت کارمزد به سیستمهای توزیع و
کارگزاران میشود

(

.)Chen,

:

با اینحال استفاده از بلیت الکترونیکی ،سوءاستفادههای مختلفی را میتواند بهدنبال داشته باشد .یعنی
حریم خصوصی کاربران ،همیشه قابل تضمین نبوده و ممکن است ردیابی شوند .لذا بلیت ،باید عناصری را
برای اطمینان از امنیت سیستم و حفظ حریم خصوصی کاربران شامل گردد :

Mut-Puigserver et al.,

دهباشی و نهاوندی ( ) 3112در پژوهش خود ،به عدم اطمینان درمورد نتایج منفی احتمالی در استفاده
از بلیت الکترونیک اشاره میکنند ) :

 .(Dehbashi and Nahavandi,وی و راماچاندرا در سال3111

در مطالعه خود به ابعادی از ریسک ادراکشده در استفاده از بلیت الکترونیک اشاره داشتند ازجمله امنیت،
حفظ حریم خصوصی و

مالی (

و مسافرت هوایی وجود دارد

 .(Wee and Ramachandra,احتمال جعل بلیت در حمل و نقل

:
(

:

 .)Mut-Puigserver and et al.,سلیمان و همکارن ( )3119در

پژوهش خود ،امنیت و حریم خصوصی را بزرگترین مانع در روند پذیرش و استفاده از بلیت الکترونیکی
یافتند )

:

(Sulaiman and et al.,

براساس مرور ادبیات انجامشده ،پژوهشی که به بررسی ریسک ادراکشده درزمینهی پذیرش بلیت
الکترونیک پرداخته باشد یافت نشد .بنابراین هدف اصلی این پژوهش ،بررسی پذیرش بلیت الکترونیکی
توسط شهروندان بر مبنای تئوری ریسک ادراکشده میباشد.
ابعاد ریسک ادراکشده میتوانند تأثیر منفی بر نیت شهروندان برای پذیرش بلیت الکترونیکی بگذارند
لذا فرضیههای زیر قابل طرح میباشند:
 : Hریسک ( -0زمانی  -3مالی  -2کارایی  -2اجتماعی  -5امنیتی  -9حریمخصوصی) ادراکشده شهروندان
نسبت به بلیت الکترونیکی بهطور منفی ،نیت آنها را برای پذیرش بلیت الکترونیکی ،تحت تأثیر قرار
میدهد.

شکل ( ،)0مدل پژوهش را نشان میدهد.

ابعاد ریسک ادراک شده
)H (-
)H (-

نیت برای پذیرش

زمانی
مالی

)H (-

کارایی

)H (-
)H (-

اجتماعی

)H (-

امنیتی
حریمخصوصی

شکل  -1مدل پژوهش

 -3روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و نحوهی اجرا ،توصیفی -پیمایشی میباشد.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شهروندان یزد و حومه (شامل یزد ،شاهدیه ،حمیدیا ،اشکذر ،زارچ ،تفت،
مهریز ،رستاق و فهرج) تشکیل میدهند .نمونه آماری مناسب با استفاده از جدول مورگان ،محاسبه و 222
تعیین گردید .این مقدار براساس محاسبات تعیین حجم برای مدلیابی معادالت ساختاری که توسط

وستلند( )3101ارائه شده است 221 ،میباشد (.)Westland, 3101: 221
پرسشنامهی استفادهشده در این پژوهش بر مبنای مرور ادبیات انجام گرفته ،طراحی شد .شاخصهای
سنجش نیز بر اساس مرور ادبیات انجام گرفته ،از اندازههای معتبر پژوهشهای گذشته پذیرفته شدند .در
بهکارگیری شاخصها از مطالعات پیشین ،همپوشانیهای مفاهیم در شاخصهای مورد استفاده آنها بررسی
گردید و سعی شد تا جامعیت مفاهیم شاخصها براساس مطالعات گذشته مدنظر قرار گیرد .بهمنظور ارزیابی
نظرات پاسخدهندگان در هر شاخص از مقیاس 5نقطهای لیکرت از "کامالً مخالفم" تا "کامالً موافقم"
استفاده شد .جهت اطمینان از محتوای پرسشنامه ،پیشآزمونی 0نیز بر روی یک نمونهی تصادفی 01نفره
صورتگرفت .شاخصهای پرسشنامه نهایی بهکار رفته برای اندازهگیری هر سازه 3در جدول ( )0نشان داده
شده است .کوک و همکارن ( )0520اظهار مینمایند که بهمنظور کسب قابلیت اطمینان همسانی درونی،
حداقل سه شاخص در هر سازه الزم است .این موضوع در پرسشنامه در نظر گرفته شده است (Cook and

).et al., 0520

1 . Pre-Test
2- Construct

جدول  .1شاخصهای بهكار رفته در پرسشنامه
سازه

منبع

شاخص

 timبه نظر من ،یادگیری نحوه استفاده از کارت بلیت الکترونیکی ،وقتگیر است.
ریسک

وقت زیادی برای خرید اولیه کارت یا شارژ کردن آن ،به علت محدودبودن جایگاهها و نحوه شارژ ،صرف میشود(امکان شارژ
tim
ازطریق اینترنت ،تلفن همراه ،عابربانک و ...وجود ندارد).

زمانی
TIM

tim

(خدمتگزار و همکاران)52 :0225 ،
(بهرامی و سیدهاشمی تولون( )32 :0250 ،ساجدیفرو
همکاران)53 :0250 ،
(عبدالوند و عبدالعظیمی)5 :0250 ،

درصورت مفقودشدن کارت ،مراجعه به سازمان اتوبوسرانی جهت غیرفعالکردن یا گرفتن کارت از بخش اشیاء گمشده ،وقتگیر

:

:

(Featherman & Pavlou,

است.

& ); (Hanafizadeh

);(Bazgosha et al.,

) (Lim,

برای اطالع از موجودی کارت ،به جز زمان پرداخت کرایه(به صورت لحظه ای موجودی را نشان می دهد) باید از راننده کمک
tim
بگیرم که وقتگیر است.

)

مالی FIN

 finنگرانم که در صورت بروز هرگونه اشتباهی در پرداخت کرایه ،این اشتباه قابل برگشت نبوده و خسارتی به اینجانب داده نمیشود.

) (Lim,

:
:

:

:

per

ریسک
کارایی

 perنگران قطع ارتباط و خرابی دستگاه کارتخوان و ایجاد وقفه در پرداخت کرایه یا پایین آمدن سرعت عملیات پرداخت هستم.

PER

(Hanafizadeh & Khedmatgozar,

:

(خدمتگزار و همکاران(; )55 :0225 ،مرادی و همکاران،
( ;)0225بهرامی و سیدهاشمی تولون( ;)32 :0250 ،ساجدیفرو
همکاران)50 :0250 ،
(عبدالوند و عبدالعظیمی)5 :0250 ،
(غفاری آشتیانی و همکاران)29 :0250 ،
)
;)

 perنگران قطع ارتباط و خرابی دستگاه شارژ کارت و ایجاد وقفه در عملیات خرید شارژ هستم.

:

); (Li & Huang,

;)
)

نمیباشد.

(Featherman & Pavlou,

); (Bazgosha et al.,

 finدرصورت مفقودشدن کارت ،قیمت کارت گمشده و شارژ موجود در آن ،از دست میرود و خسارتی به اینجانب پرداخت نمیشود.
بلیت الکترونیک آنطور که تبلیغ شده در کاربردهای دیگر شهری ازجمله تاکسی ،پارکینگها ،فرهنگسراها و  ...قابل استفاده

Khedmatgozar,

(خدمتگزار و همکاران)52 :0225 ،
(بهرامی و سیدهاشمی تولون( )32 :0250 ،ساجدیفرو
همکاران)50 :0250 ،
(عبدالوند و عبدالعظیمی( )5 :0250 ،غفاریآشتیانی و
همکاران)29 :0250 ،

برای خرید اولیه کارت ،هزینه خود کارت را باید پرداخت کنم که این مبلغ ،از دست رفته به حساب میآید(.درحال حاضر مبلغ
fin
3111تومان)
ریسک

:

(Featherman & Pavlou,

:

); (Li & Huang,

:

& ); (Hanafizadeh
)

:

:

:

(Lim,

(Bazgosha et al.,

Khedmatgozar,

جدول ( 1ادامه) .شاخصهای بهكار رفته در پرسشنامه
سازه

شاخص
soc

ریسک
اجتماعی

soc

SOC

فکر می کنم اگر از بلیت الکترونیک استفاده کنم دیگران مرا به خاطر استفاده از آن تحسین نمی کنند و یا ممکن است سرزنش
نمایند.
استفاده از بلیت الکترونیک برای پرداخت کرایه ،باعث میشود مکالمه و ارتباطی با راننده نداشته باشم و این موضوع برای من

منبع

(خدمتگزار و همکاران)55 :0225 ،
(بهرامی و سیدهاشمی تولون( )32 :0250 ،عبدالوند و
عبدالعظیمی)5 :0250 ،
)

(Featherman & Pavlou,

:

خوشایند نیست.

;)
;)

 socاحتمال می دهم که با پذیرش بلیت الکترونیک و استفاده از آن ،موقعیت و جایگاه اجتماعی خود را در بین آشنایان از دست بدهم.

:
:

ریسک
امنیتی
SEC

); (Mut-

:

ریسک
حریم
خصوصی
PRI

 priنگرانم اطالعات شخصی یعنی تراکنشها و مسیرهای ترددم بدون اطالع خودم توسط افراد غیر مجاز ،مورد استفاده قرار گیرد.

:

int
int

قصد دارم که از بلیت الکترونیک در آینده بهمنظور داشتن سفرهای درون شهری سریع ،راحت و مقرون به صرفه استفاده کنم.

int

فکر میکنم که در آینده به جای وجه نقد ،از کارت بلیت الکترونیک استفاده کنم.

نیت برای
پذیرش
INT

:
:

Pavlou,
(Lim,

(Bazgosha et al.,

:

Puigserver et al.,

(خدمتگزار و همکاران)55 :0225 ،
(بهرامی و سیدهاشمی تولون( )22 ,21 :0250 ،حاجیحیدری
و هاشمی)22 :0250 ،
(غفاری آشتیانی و همکاران)29 :0250 ،
;)
); (Mut-

:
:

(Featherman & Pavlou,
(Lim,
:
;)
(Hanafizadeh & Khedmatgozar,

)

قصد دارم که از بلیت الکترونیک در آینده بهطور منظم استفاده کنم.

Khedmatgozar,

(Hanafizadeh & Khedmatgozar,
)

نگرانم اطالعات شخصی یعنی تراکنشها و مسیرهای ترددم بدون اطالع خودم توسط بانک مجری بلیت الکترونیک مورد استفاده قرار
pri
گیرد.

:

)
;)
;)

 priنگرانم اطالعات شخصی یعنی تراکنشها و مسیرهای ترددم بدون اطالع خودم توسط سازمان اتوبوسرانی مورد استفاده قرار گیرد.

:

(Bazgosha et al.,

(خدمتگزار و همکاران)55 :0225 ،
(عبدالوند و عبدالعظیمی)9 :0250 ،
& ((Feathermanغفاری آشتیانی و همکاران)29 :0250 ،

 secنگرانم کارتی که خریداری می کنم جعلی باشد و علیرغم شارژ نمودن ،مبلغ و اعتباری در کارت موجود نباشد.

 secنگرانم مبلغ موجودی کارتم توسط سارقین الکترونیکی ،تخلیه شود و یا به کارت دیگری منتقل گردد.

(Li & Huang,

& ); (Hanafizadeh
)

 secاز اینکه کارت من به سرقت برود نگران هستم.

(Lim,

:

Puigserver et al.,

(غفاریآشتیانی و همکاران)25 :0250 ،

جهت گردآوری داده ها ،از روش پیمایش استفاده گردید .قلمرو مکانی پژوهش ،شهر یزد با همکاری سازمان
اتوبوسرانی یزد و حومه و قلمرو زمانی آن سال  0253-52میباشد .جهت پیمایش251،پرسشنامه در بین شهروندان
توزیع و 230پرسشنامه تکمیلشده ،جمعآوری گردید و درنتیجه حجم نمونهای برابر  230بهدست آمد.
در توصیف مشخصات جمعیتشناختی پاسخدهندگان باید گفت 23/5درصد از پاسخدهندگان ،مرد بودند،
23درصد مجرد و 50/5درصد دارای وسیلهی نقلیهی شخصی بودند .بیشترین نسبت یعنی25/2درصد از نظر سن،
متعلق به گروه ()05-21سال و کمترین نسبت(5درصد) مربوط به گروه سنی بیشتر از 51سال بودند .بیشتر
پاسخدهندگان(22/3درصد) از نظر شغل ،کارمند یا کارگر بودند.
بیشترین گروه پاسخدهندگان یعنی  025نفر (25/2درصد) دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند که از این تعداد،
91نفر مرد و 25نفر زن بودند .بهعبارتی21/2درصد از لیسانسها ،مرد و55/2درصد ،زن بودند.
همچنین22/3درصد از پاسخدهندگان ،از ناوگان اتوبوسرانی استفاده میکردند درحالیکه تنها25/5درصد از کل
پاسخدهندگان ،بیشتر از 2بار در ماه از کارت بلیت الکترونیکی استفاده میکردند92/2 .درصد از پاسخدهندگانی که از
اتوبوس استفاده نمیکردند ،مرد و23/2درصد زن بودند035 .نفر از پاسخدهندگان ،دانشآموز و دانشجو بودند که
002نفر از آنها از اتوبوس استفاده میکردند در حالیکه 32/0درصد از آنها اصالً از کارت بلیت الکترونیکی استفاده
نمیکردند22/5 ،درصد ،حداکثر 2بار در ماه (بین 1تا 2بار در ماه) و تنها 22/2درصد ،بیش از 01بار در ماه از این
کارت استفاده میکردند.
 -4تحلیل دادهها
بهمنظور تحلیل دادهها از روند دو مرحلهای به پیشنهاد اندرسون و گربینگ( )0522استفاده گردید .ابتدا به تحلیل
مدل سنجش میپردازیم و سپس روابط ساختاری میان سازههای پنهان را بررسی مینماییم.
 -1-4تحلیل مدل سنجش
تحلیل عاملی تأییدی )CFA(0برای آزمودن مدل سنجش و بررسی اعتبارهای تشخیصی و همگرایی سازهها انجام گرفت.
برای ارزیابی مدل سنجش ،شاخصهای زیر مد نظر قرار گرفت:
همه بارهای عاملی 2باید بامعنی و بزرگتر از  1/2باشند ).)Hinkin, 0555
همه اندازههای قابلیت اطمینان ،شامل قابلیت اطمینان مرکب3و آلفای کرونباخ 4باید بزرگتر از  1/2باشند (Hair and et al,
)0555; Nunnally, 0522
اعتبار همگرایی :5سازه ها باید مقادیر واریانس شرح داده شده )AVE( 1حداقل  1/5داشته باشد (Fornell and

) Larcker, 0520مقادیر بدست آمده برای شاخصهای فوق در جدول( )3نشان داده شده است.
1 . Confirmatory Factor Analysis
2 . Factor Loading
3 . Composite Reliability
4 . Cronbach’s Alpha
5 . Convergent Validity

اعتبار تشخیصی AVE :2یک سازه باید بزرگتر از واریانس به اشتراک گذاشته بین آن سازه خاص و سازه های دیگر
در مدل باشد ( .)Chin, 0552در جدول( )2همبستگی میان سازهها و اعتبار تشخیصی نشان داده شده است.
جدول .2بارهای عاملی ،قابلیت های اطمینان مركب ،آلفای كرونباخ و اعتبار همگرایی مدل نهایی
سازه
ریسک زمانی ()TIM

ریسک مالی ()FIN

ریسک کارایی ()PER

ریسک اجتماعی ()SOC

ریسک امنیتی ()SEC

ریسک حریم خصوصی ()PRI

نیت برای استفاده ()INT

شاخص

بار عاملی

مقدارT

tim3

1/29

3/150

tim2

1/23

3/1013

tim2

1/91

3/005

fin0

1/55

00/203

fin3

1/20

5/222

fin2

1/20

5/222

per0

1/22

02/532

per3

1/23

2/525

per2

1/20

2/350

soc0

1/55

00/222

soc3

1/22

2/522

soc2

1/92

00/331

sec0

1/92

01/532

sec3

1/92

0/1551

sec2

1/22

5/250

pri0

1/22

2/222

pri3

1/22

2/939

pri2

1/23

00/122

int0

1/22

00/209

int3

1/28

2/393

int2

1/22

9/212

مقدار توصیه شده

CA
1/21

1/20

1/25

1/20

1/23

1/25

1/22
1/21

CR
1/23

1/25

1/22

1/22

1/20

1/52

1/50
1/21

AVE
1/55

1/99

1/21

1/92

1/92

1/29

1/21
1/51

جدول .3همبستگی میان سازهها
1 . Average Variance Extracted
2 . Discriminant Validity

سازه

INT

TIM

FIN

PER

SOC

SEC

نیت برای استفاده

INT

1/25

ریسک زمانی

TIM

-1/2

1/22

ریسک مالی

FIN

-1/2

1/20

1/20

ریسک کارایی

PER

-1/20

1/50

1/92

1/22

ریسک اجتماعی

SOC

1/0

1/09

1/12

1/05

1/21

ریسک امنیتی

SEC

-1/92

1/21

1/52

1/52

1/22

1/22

ریسک حریم خصوصی

PRI

-1/92

1/22

1/25

1/22

1/33

1/95

PRI

1/52

توجه :عناصر قطر اصلی ،جذر مقادیر واریانس شرح داده شده ( )AVEدر هر سازه است .عناصر غیرقطری هم ،همبستگی میان
سازهها است .برای اعتبار تشخیصی ،عناصر قطری باید از عناصر غیر قطری بزرگتر باشند.
 -2-4تحلیل مدل ساختاری

برای ارزیابی برازندگی 1مدل ساختاری پیشنهادی ،از آزمون مجذور کای 2استفاده شد .هنگامی که حجم نمونه
بین  25تا  311باشد ،مقدار مجذور کای ،یک شاخص معقول برای برازندگی است .اما برای مدلهای با حجم نمونه
بزرگتر ،مجذور کای تقریبا همیشه از لحاظ آماری معنادار است .عالوه بر این مجذور کای تحت تأثیر مقدار
همبستگیهای موجود در مدل نیز است .هر چه این همبستگیها زیادتر باشد ،برازندگی ضعیفتر است (Bollen

) .and Long, 0552; Kenny, 3110بر این اساس ،در این مطالعه ،سایر شاخصهای برازندگی در نظر گرفته شده است
که هر چند مبتنی بر مجذور کای هستند ،اما اثر حجم نمونه در آنها تعدیل شده است .مقادیر بدست آمده برای
شاخصهای برازندگی و مقادیر توصیه شده 3آنها در جدول( )2نشان داده شده است .این شاخصها در مجموع
نشان میدهند که مدل دارای برازندگی قابلقبولی است .جهت دریافت اطالعات کاملتر در مورد شاخصهای
برازندگی به هومن ( )0222مراجعه شود.

جدول .4شاخصهای برازندگی مدل ساختاری
1. Fitting
2. Chi-square test
3. Recommended level

شاخص
برازندگی

مدل
ساختاری

مقدار توصیهشده

NFI 0

1/255

<1/5

NNFI 3

1/255

<1/5

CFI 2

1/510

GFI 2

1/519

AGFI 5

1/295

RMSEA 9

1/19

χ ²⁄df

3/512

منبع
); (Chau,

)

)

<1/5

)

<1/5
<1/2

(Bentler,

)

); (Chau,

(Segars and Grover,

)

); (Chau,

(Segars and Grover,

<1/19
)

<2

(Chau,

); (Hatcher,

)

>5

Bentler and Bonett,

(Hu and Bentler,

); (Bentler,
)

); (Chau,

(Marsh and Hocevar,
(Segars and Grover,

در جدول( ،)5نتایج مدلیابی معادالت ساختاری که در تحلیل دادهها بهکار رفته ،نشان داده شده است.مدل
ساختاری میتواند توسط شاخص()βکه قدرت روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته را نشان میدهد
ارزیابی شود .در این جدول نشان داده شده است که ابعاد ریسکهای زمانی ،مالی ،کارایی ،امنیتی و
حریمخصوصی ،بهگونه ای معنیدار ،بهطور منفی ،نیت آنها را برای پذیرش بلیت الکترونیک ،تحت تأثیر
قرار می دهند و ریسک اجتماعی ،تأثیر منفی بر نیت پذیرش بلیت الکترونیکی ندارد .بنابراین به جز فرضیه
 ،H2فرضیههای دیگر مورد حمایت قرار میگیرند.
جدول .5مقادیر بهدست آمده در مدل ساختاری
به

β
-1/2

مقادیر T

مقادیرP

آیا فرضیه حمایت می شود؟

0/52

**1/111

بله

-1/2

0/22

*1/125

بله

-1/20

0/22

**1/111

بله

1/0

0/22

1/122

خیر

3/25

*1/112

بله

3/50

*1/103

بله

فرضیه

از

H

TIM

H

FIN

H

PER

H

SOC

H

SEC

-1/92

H

PRI

-1/92

INT

توجه P>1/15 * ،P >1/110 ** :

 -5بحث

1. Normed Fit Index
2. Non-Normed Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
6. Root Mean Square Error of Approximation

برا ی مدلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،تاثیر هر کدام از شش بعد ریسک ادراکشده را
بر نیت شهروندان در پذیرش بلیت الکترونیکی مورد بررسی قرار داد .در این قسمت با محوریت هر کدام از
ابعاد ریسک ادراکشده ،نتایج را بررسی نموده و راهکارهایی جهت کاهش این ریسکها ارائه میگردد .البته
این راهکارها با توجه به مفاهیم هر کدام از شاخصهای مورد استفاده در هر بعد از ریسک ارائه شدهاند که
دستاندرکاران حمل و نقل عمومی بهویژه شهرداریها و سازمانهای اتوبوسرانی میتوانند بر اساس
برنامههای استراتژیک و عملیاتی و همچنین با توجه به امکانات و تجهیزات موجود و محدودیتهای
سختافزاری و نرمافزاری خود ،هر کدام از این راهکارها را بهکار گیرند.
ریسک مالی :مهمترین ریسکی که نیت برای استفاده از کارت بلیت الکترونیکی را تحت تأثیر قرار میدهد،
ریسک مالی است .بنابراین مهمترین نگرانی شهروندان این است که درصورت بروز اشتباه در پرداخت
کرایه ،این اشتباه قابل برگشت نبوده و خسارتی به آنها داده نشود و اگر کارت خود را گم کنند ،قیمت خود
کارت و مبلغ اعتبار (شارژ) موجود در آن ،از دسترفته به حساب میآید .راهکار پیشنهادی برای کاهش این
ریسک ،بدینشرح است -0 :تجهیز دستگاه کارتخوان راننده و امکان بررسی تراکنش کارت توسط راننده
و استرداد اضافه پرداختی به کارت  -3امکان مسدود شدن کارت از طریق شماره سریال کارت و رسیدی که
نزد مالک میباشد درصورت مفقود شدن کارت  -2اطالعرسانی در زمینهی وجود این امکانات پس از ایجاد
آنها  -2تدوین استراتژی مناسب درخصوص ایجاد تفاوت قیمت بین کرایه پرداختی ازطریق بلیت
الکترونیک با پرداخت نقدی  -5کاهش یا حذف قیمت اولیه خرید کارت بلیت الکترونیک.
ریسک كارایی :دومین ریسک مهمی که بر روی نیت برای استفاده از کارت بلیت الکترونیکی تأثیرگذار
می باشد ،ریسک کارایی است .نگرانی شهروندان از امکان قطع ارتباط و یا خرابی دستگاه کارتخوان و
وقفه در پرداخت کرایه و همچنین عدم امکان استفاده از این کارت در پرداخت کرایه تاکسی ،حق پارکینگ،
ورودی پارکها و وسایل بازی ،فرهنگسراها و ...و قطع یا خرابی دستگاه شارژ و درنتیجه وقفه در خرید
شارژ میباشد .راهکارهای پیشنهادی از این قرار میباشد -0 :اطالعرسانی در اینخصوص که در مورد قطع
یا خرابی دستگاه کارتخوان و یا شارژکننده کارت ،جای نگرانی نیست و البته تجهیز کامل فنی این
دستگاهها که احتمال خرابی و قطعی را به صفر ،برساند -3گسترش امکان استفاده از کارت بلیت الکترونیک
در پارکینگها ،پارکها ،پارکومترها ،تاکسیرانی ،صندوق کمیته امداد ،مراکز فرهنگی و هنری ،سینماها،
میادین میوه و تره بار و مراکز ورزشی و تفریحی وابسته به شهرداری از طریق ایجاد امکانات سختافزاری
و نرمافزاری موردنیاز و تعامل سازمان اتوبوسرانی و بانک مجری با دستگاههای اجرایی مرتبط نظیر سازمان
تاکسیرانی ،سازمان پارکها ،سازمان فرهنگی ورزشی و سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد  ،انتقال سیستم

موجود پارکومتر به سیستم بلیت الکترونیکی جهت یکپارچگی سیستمهای پرداختی شهروندان و تبدیلشدن
کارت بلیت الکترونیکی به کارت شهروندی (کارت الکترونیکی چندمنظوره) همانگونه که تبلیغ میشود و
از آن انتظار میرود.
ریسک زمانی :سومین ریسک از لحاظ اهمیت که بر روی نیت برای استفاده از کارت بلیت الکترونیکی تأثیر
دارد ،ریسک زمانی است .بنابراین نگرانی شهروندان ،مربوط به زمان زیادی است که درصورت مفقود شدن
کارت جهت مراجعه به سازمان اتوبوسرانی برای غیرفعال کردن کارت صرف میشود ،همچنین بهدلیل
محدودیت جایگاهها و روشهای خرید کارت و افزایش شارژ ،این فعالیتها ،وقتگیر است .همچنین
درصورت نیاز به دانستن موجودی ،کمکگرفتن از راننده زمانبر میباشد .راهکارهایی که به نظر میرسد
این است که  -0پایانهها تجهیز شوند تا قابلیت مسدودکردن و غیرفعالنمودن کارت را داشته باشند -3
گسترش پایگاههای شارژ کارت به دکههای روزنامهفروشی ،فروشگاهها ،نصب و راهاندازی دستگاههای
فروش و شارژ اتوماتیک کارت بلیت الکترونیک ) (Ticket Vending machineدر نقاط پر تردد ،امکان
خرید کارت و همچنین خرید شارژ از طریق اینترنت و تلفن همراه .در اینصورت نهتنها محدودیت جایگاه
و روش شارژ به گونهای چشمگیر کاهش مییابد بلکه مالک کارت را قادر میسازد تا از طریق این روشها،
از موجودی و اعتبار کارت خود نیز مطلع گردد -2.اطالعرسانی در خصوص نحوه خرید و استفاده از کارت
بهمنظور کاهش ریسک زمان یادگیری استفاده از این کارتها.
ریسک امنیتی :چهارمین ریسکی که شهروندان برای پذیرش کارت بلیت الکترونیکی با آن روبرو هستند،
ریسک امنیتی است .این ریسک ،نگرانی آنها را در مورد امنیت این کارت از اینکه مبلغ اعتبار و شارژ آن از
طریق سارقان الکترونیکی به سرقت برود یا جعلی بوده (فاقد موجودی باشد) و یا خود کارت به سرقت
برود نشان میدهد .پیشنهاد این است که اوالً امنیت کارتها تا حدممکن ،افزایش یابد .ثانیاً اطالعرسانی در
زمینه وجود امنیت باال و درستکاری متصدیان فروش و شارژ کارت صورت پذیرد .در مورد به سرقت رفتن
هم که مربوط به نحوه نگهداری مالکین است و این امکان که بتوانند بهسرعت کارت را مسدود و غیرفعال
نمایند.
ریسک حریم خصوصی :آخرین ریسک مؤثر در نیت برای استفاده از کارت بلیت الکترونیکی ،ریسک
حریم خصوصی است .استفاده غیرمجاز بانک مجری و یا سازمان اتوبوسرانی از اطالعات شخصی مسافرین
(تراکنشها که مسیرهای تردد و مبدأ هر مسیر میباشد) و به خطر افتادن حریم خصوصی ،نگرانی اصلی
آنها در حوزه این ریسک را تشکیل میدهد .توصیههایی جهت کاهش این ریسک بدینشرح ارائه میگردد:
 -0اطالعرسانی در مورد بندهایی از قانون تجارت الکترونیک که بانکها را در خصوص افشای اطالعات

خصوصی افراد مسئول میداند -3 .اطالعرسانی و ایجاد اعتماد در خصوص حفظ حریم خصوصی به
شهروندان.
ریسک اجتماعی :بر اساس نتایج بهدستآمده مشخص شد که ریسک اجتماعی تأثیری بر روی نیت
شهروندان برای استفاده از کارت بلیت الکترونیکی ندارد .این بدین معناست که شهروندان و مسافران نگران
نگرش منفی خانواده ،دوستان و یا همکاران خود و همچنین از دستدادن ارتباط فیزیکی و مکالمه با
رانندگان اتوبوس نیستند .این نتیجه با یافتههای لی ( )3115در مورد این ریسک سازگار است .بر اساس
یافتههای ونکاتش و دیویس ( )3111و همچنین تأکید لی ( ،)3115ارزشها و هنجارهای اجتماعی برخالف
داشتن تأثیر عمده و با معنی بر خدماتِ دارای کاربرد اجباری ،تأثیر کمی در نیت برای استفاده از خدمات
دارای کاربرد اختیاری مانند بلیت الکترونیکی دارد.
در تمامی راهکارهای پیشنهادی بهمنظور کاهش ابعاد ریسک در این بخش ،به مفهوم اطالعرسانی توجه
خاص شده است .این اطالعرسانی میتواند از روشهای مختلف نظیر تلویزیون ،رادیو ،پیام کوتاه ،تبلیغات
روی اتوبوسهای ناوگان اتوبوسرانی انجام شود.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر هرکدام از ابعاد ریسک ادراکشده بر نیت پذیرش بلیت
الکترونیک در حملونقل عمومی درونشهری توسط شهروندان ،براساس تئوری ریسک ادراکشده بود.
نتایج نشان داد که بهجز ریسک اجتماعی ،بقیه ابعاد ریسک شامل ریسکهای مالی ،زمانی ،کارایی ،امنیتی و
حریمخصوصی ،نیت برای پذیرش بلیت الکترونیک را بهگونهای معنیدار تحت تأثیر منفی قرار میدهند.
ریسکهای ادراکشده مالی ( ،)-1/2کارایی ( ،)-1/20زمانی ( ،)-1/21امنیتی ( )-1/92و حریم
خصوصی ( )-1/92به ترتیب ،به صورت منفی ،نیت شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهند به عبارتی
ریسک مالی ،مهمترین ریسک ادراک شدهی شهروندان در حوزه بلیت الکترونیک میباشد .در مقایسه با
یافتههای پارهای از پژوهشها از جمله مطالعهی خدمتگزار و همکارن ( )0225در حوزه بانکداری اینترنتی
قابل ذکر می باشد که مهمترین بعد ریسک در این حوزه ،ریسک زمانی ( )-1/59و پس از آن بهترتیب
ریسکهای کارایی( ،)-1/22امنیتی ( ،)-1/22مالی ( )-1/39و درنهایت حریم خصوصی ( )-1/05بیان شده
است .در هر دو پژوهش ،ریسک اجتماعی ،رابطهی معناداری با نیت پذیرش نداشت .این موضوع نشان
میدهد که ریسکهای موجود در حوزهی بلیت الکترونیک و بانکداری اینترنتی ،ماهیتی نزدیک به هم دارند.
باتوجه به راهکارهای ارائه شده ،شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداریها بهویژه سازمان
اتوبوسرانی میتوانند با بهکارگیری آنها با توجه به امکانات و تجهیزات خود ،ریسک ادراکشدهی
شهروندان را برای پذیرش بلیت الکترونیک و کارت شهروندی کاهش دهند.
مدل مورد بررسی نشان داد که  92/3واریانس نیت برای پذیرش بلیت الکترونیک ،توسط ابعاد ریسک
ادراکشده ،تشریح میشود .مطمئناً مابقی واریانس نیت ،توسط متغیرهای دیگری تشریح میشود بنابراین
بررسی نیت برای پذیرش بلیت الکترونیک توسط شهروندان ،براساس مدلها و تئوریهای دیگر پذیرش،
میتواند صورت پذیرد .همچنین ،مطالعات مشابهی برای دیگر شهرها قابل انجام میباشد .میتوان پژوهشی
با افزودن متغیر آگاهی به مدل بهعنوان متغیر تعدیلکننده انجام داد و تأثیر آگاهی را بر کاهش ابعاد ریسک،
بررسی نمود .همچنین تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی ،بهعنوان متغیرهای مداخلهگر در مدل ،میتواند مورد
مطالعه قرار گیرد.
پژوهشی با افزودن متغیر آگاهی به مدل با عنوان "بررسی نقش آگاهی شهروندان در پذیرش بلیت
الکترونیک توسط آنها" که تأثیر آگاهی را بر کاهش ابعاد ریسک ادراک شده شهروندان و همچنین تأثیر
مستقیم آگاهی بر نیت برای پذیرش را بررسی نماید.
پژوهشی که در آن متغیرهای جمعیتشناختی بهعنوان متغیرهای مداخلهگر در نظر گرفته شوند.
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