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وحید مکیزاده و همکاران

استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سالمت

دارند .به عنوان نمونه براساس هدفگذاری سازمان جهانی

مستقیمی بر قصد رفتاری داشته و قصد رفتاری نیز بر رفتار

بهداشت مقرر گردید که تا سال  ،2222صد درصد عرضه خون

استفاده تاثیرگذار است ( Ha .)4و همکاران نیز با ارائه مدل

بایستی از منابع داوطلبانه و رایگان اهداء خون تأمین شود (.)4

مفهومی فرضیاتی را مبنی بر تأثیر مستقیم و مثبت سودمندی،

اپلیکیشنهای سالمت و پیشگیری به عنوان ابزار تعامل میان

سهولت استفاده و لذت ادراک شده بر قصد استفاده و تأثیر

نهادهای متولی و جامعه عمل نموده و نقش مهمی در تحقق چنین

مستقیم و مثبت قصد استفاده بر استفاده عملی مطرح نمودند

اهدافی ایفا کنند.)1( .

(.)12

یکی از عوامل کلیدی موثر بر موفقیت اپلیکیشنها پذیرش و

در تحقیقات قبلی ،نوآوری مشتری به عنوان عامل مهمی که

استفاده توسط مشتریان است .چراکه قدرت اثرگذاری آنها به

پذیرش محصوالت نوآورانه جدید تحت تأثیر قرار میدهد مطرح

میزان پاسخگویی مشتریان هدف بستگی دارد ( .)4مطالعات

شده است ( .)14،14نوآوری مشتری بیانگر پاسخهای مشتریان

پیشین در مدلهای انتخاب رسانه نشان دادهاند که افراد رسانه را

به چیزهای جدید است که از تفاوتهای فردی نشات میگیرد

بر مبنای ویژگیهای فناوریها پذیرفته و استفاده میکنند (.)6

( .)15ارتباط مثبت مستقیم میان نوآوری مشتری و پذیرش

براساس نتایج پژوهشهای پیشین برخی از مهمترین ویژگیها

محصول در مطالعات متعددی یافته شده است ( .)16رویکرد

عبارتاند از :سودمندی ادراک شده ،لذت ادراک شده و سهولت

ترکیبی مدل پذیرش فناوری با نظریه نشر ،اثرات غیرمستقیم

ادراک شده ( .)1از سوی دیگر ،برخی محققین بر این باورند که

نوآوری مشتری را نیز نشان میدهد .ارتباط غیرمستقیم میان

ترکیب ویژگیهای فناوری با رویکردهایی مانند نشر نوآوری

نوآوری و پذیرش از طریق باورهای عمده مانند مفید بودن

میتوانند بینش بیشتری در خصوص پذیرش و استفاده

ادراک شده ،سهولت استفاده ادراک شده و لذت ادراک شده

اپلیکیشنها ارائه دهند ( .)8براساس یافتههای تحقیق  Parkو

وجود دارد ( .)11ازآنجا که افراد نوآور ،بهتر با عدم اطمینان

همکاران در مطالعهای که با هدف بررسی عوامل موثر بر

انطباق پیدا میکنند ،بیشتر ریسکپذیر بوده ،سطح راحتی

پذیرش اپلیکیشنهای آموزشی در میان دانشجویان کرهای انجام

بیشتری با استفاده از فناوری دارند ،میزان نوآوری بیشتری

دادند ،دریافتند که سهولت ادراک شده ،سودمندی استفاده

نشان داده و احتمال بیشتری دارد که باورهای مثبتی در مورد

ادراک شده تأثیر مثبتی بر قصد استفاده آنها از این اپلیکیشنها

فناوری جدید داشته باشند .همه این ویژگیها قصد مشتریان

دارد ( .)3در تحقیق دیگری Lunney ،و همکاران با هدف بررسی

برای پذیرش را تحت تأثیر قرار میدهد .یافتههای مطالعه  Leeو

تأثیر مستقیم سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر

همکاران که در میان  552نفر از کارکنانی تایوانی انجام شد نشان

قصد استفاده از فناوری پوشیدنی تناسباندام در میان

داد که نوآوری مشتریان تأثیر معنیداری بر قصد استفاده آنها

آمریکاییهای ثبتنام شده در پایگاه داده  MTrackدریافتند که

داشته است ( .)14در مطالعه دیگری Kim ،و همکاران با تحلیل

این تأثیر مستقیم وجود دارد ( Smith .)12و همکاران در

نگرش  614نفر از شهروندان سه کشور چین ،کره جنوبی و

مطالعهای تطبیقی که در میان دانشجویانی از کشورهای نروژ،

آمریکا دریافتند که نوآوری مصرفکننده انتخاب محصول از

آلمان و ایاالتمتحده انجام دادن nبه همین نتایج رسیدند ( .)11در

سوی وی را تحت تأثیر قرار میدهد ( Hur .)14و همکاران نیز با

مطالعات دیگری  Royو همکاران در تحقیق خود که در میان

مرور سیستماتیک ادبیات نظری فرضیاتی مبنی بر تأثیر

دانشجویان هندی انجام شد گزارش نمودند که ویژگیهای

ویژگیهای نوآورانه کاربران بر قصد استفاده آنها ارائه نمودند
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راهکاریهای پیشگیری ،گروه خونی ،معرفی داروها و تغذیه

کارکردی اپلیکیشن (مفید بودن و سهولت ادراک شده) تأثیر

وحید مکیزاده و همکاران

استفاده از اپلیکیشنهای پیش گیری و سالمت

پذیرش فناوری به عنوان پیامد قصد رفتاری دیده شود (.)11

تأثیر سهولت استفاده ،سودمندی ادراک شده ،لذت ادراک شده بر

بهعبارتدیگر میتوان نتیجه گرفت که قصد استفاده تأثیر مثبتی

قصد استفاده و نیز تأثیر قصد استفاده بر استفاده از اپلیکیشنها

بر استفاده عملی اپلیکیشها دارد.

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محققین مختلفی با استفاده از رویکردهایی چون کنش منطقی

مواد و روشها

و رفتار برنامهریزیشده و تبلیغات به مطالعه مباحث مرتبط با

مطالعه مقطعی حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد.

حوزه بهداشت و سالمت در ایران پرداختهاند ()12،13،22؛ اما

پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس،

باوجود پذیرش و استفاده فزاینده اپلیکیشنها توسط مخاطبین،

در میان کاربران حداقل یکی از انواع اپلیکیشنهای مرتبط با

تحقیقی در حوزه عوامل موثر بر پذیرش اپلیکیشنهای پیشگیری

پیشگیری و سالمت (تیتک ،Medascape ،درمانه ،کافه سالمت،

و سالمت از سوی آنها انجام نشده است .بنابراین نیاز به انجام

پیشگیری ،درمان بیماریها ،سالمتکده ،طب سنتی،

تحقیقاتی در حوزه رفتار روانی و مصرفی کاربران این

ورزشدرمانی ،کالریشمار ،مرجع جواب آزمایش) توزیع گردید.

اپلیکیشنها وجود دارد .چنین تحقیقی برای کسب بینش بهتر

در مجموع 465 ،پرسشنامه بازگشت داده شد که از میان

نسبت به منافع ادراکی مشتریان از استفاده اپلیکیشنهای

آنها  424پرسشنامه به صورت صحیح و کامل تکمیل گردیده

پیشگیری و سالمت ضرورت دارد.

بود .سؤاالت پرسشنامه در دو بخش جمعیتشناختی (جنسیت،

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط نوآوری مشتریان و

مقطع تحصیلی) و سؤاالت مربوط به سازههای تحقیق (نوآوری

استفاده از اپلیکیشنهای پیشگیری و سالمت با رویکرد

مشتری ،سهولت استفاده ،سودمندی ادراک شده ،لذت

مدلسازی معادالت ساختاری انجام میگردد .در راستای هدف

ادراک شده ،قصد استفاده و استفاده عملی) بود .نتایج جدول 1

تحقیق فرضیاتی مبنی بر تأثیر مستقیم نوآوری مشتری بر

پایایی متغیرهای پرسشنامه با آلفای کرونباخ را نشان میدهد که

سهولت استفاده ،سودمندی ادراک شده ،لذت ادراک شده و قصد

نتایج نشاندهنده پایایی مناسب آن میباشد.

جدول  -1مشخصات ابزار پژوهش
تعداد سؤاالت

حداقل

حداکثر

آلفای کرون باخ

 4سؤال

2/35

4/84

2/841

متغیر
سهولت استفاده

 4سؤال

2/32

4/42

2/865

سودمندی ادراک شده

 4سؤال

2/82

4/51

2/844

لذت ادراک شده

 4سؤال

2/82

4/84

2/116

قصد استفاده

 4سؤال

2/36

4/42

2/154

استفاده عملی

 4سؤال

1/28

4/34

2/116

نوآوری مشتری

سؤاالت پرسشنامه براساس طیف  5رتبهای لیکرت از کامال

ابزاری برای تأیید روایی و پایایی گویهها و متغیرهای وابسته

مخالفم تا کامال موافقم تنظیم شد .میـانگین نمـرات کسب شده در

میباشد .در این پژوهش از نرمافزار  Amosبرای تحلیل عاملی

سـطح متوسط به باال قابلقبول تلقی شد.

تاییدی و برازش مدل استفاده شده است.

با توجه به اینکه پرسشنامه محققساخته و مبتنی بر ادبیات

نتایج تحلیل عاملی نشان داد ،تمامی عاملهای اصلی دارای

نظری میباشد از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است تا

مقادیر ویژه باالتر از  1میباشند .همچنین هیچکدام از گویهها

روابط بین متغیرهای پنهان بررسی شود .تحلیل عاملی تأییدی

دارای بار تقاطعی قابلتوجهی (بیشتر از  )2/5نبودند و بارهای

83
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( .)18محققین دیگری بر این باورند که استفاده عملی باید در مدل

استفاده مورد بررسی واقع شد .همچنین فرضیههایی مبنی بر

وحید مکیزاده و همکاران

استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سالمت

عاملی تأییدی بیانگر برازش مطلوب میباشد و شاخص Hoelter

برای متغیرها محاسبه گردید که با توجه به این که مقدار آلفای

بیانگر آن است که کفایت الزم تعداد نمونهها رعایت شده است.

تمام متغیرها از  2/1باالتر است ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی

جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات چهار خبره

برخوردار بوده است.

بازاریابی و دو کارشناس آشنا با فعالیتهای حوزه پیشگیری و

در این پژوهش برای ارزیابی برازندگی تحلیل عاملی تأییدی

سالمت استفاده شد .بـرای تحلیل و ارزیابی روایی کمی نیز از

و معادالت ساختاری از شاخصهای نسبت کای دو به درجه

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .روایی همگرا با استفاده

آزادی ( ،)χ2/DFمیانگین مجذور پسماندها ) ،(RMRشاخص

از محاسبه میانگین واریانس تبیین شده و پایایی سازهای ،مورد

نکویی برازندگی ) ،(GFIشاخص برازندگی فزاینده )،(IFI

بررسی قرار گرفت .برای این دو مقدار ،مقدار میانگین واریانس

شاخص توکرلویس ( ،)TLIشاخص برازندگی تعدیل یافته

تبیین شده میبایست بیشتر  2/5و پایایی ساختار بیشتر از 2/6

) ،(CFIهالتر ( 2/21و  )2/25و شاخص ریشه دوم برآورد

باشد .در این پژوهش تمام مقادیر  AVEو  CRباالتر از آستانه

واریانس خطای تقریب ) (RMSEAاستفاده شده است .

قابل قبول میباشد .برای بررسی روایی تشخیصی ،تمامی

شاخصهای برازندگی نشاندهنده برازش قابلقبولی بوده و

مقادیر میانگین واریانس تبیین شده ( AVEمیبایست بیشتر از

مقادیر شاخصها حاکی از تناسب روابط با دادههای مشاهده

برآوردهای مربع همبستگی درون ساختاری  )SICباشد.

تکتک

شده میباشد (جدول .)2

جدول  -2شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی و مدل ساختاری پژوهش
شاخص

اختصار

مقدار گزارششده
مدل تأییدی

مدل ساختاری

مقدار قابلقبول

χ2/DF

1/11

2/126

کمتر از 4

GFI

2/324

2/325

بیشتر از 2/3

SRMR

2/245

2/251

بیشتر از 2/8

IFI

2/353

2/348

بیشتر از 2/3

توکر لویس

TLI

2/341

2/324

بیشتر از 2/3

برازندگی تعدیلیافته

CFI

2/358

2/341

بیشتر از 2/3

RMSEA

2/243

2/253

کمتر از 2/28

هلتر 2/21

HOELTER 2/21

241

134

هلتر 2/25

HOELTER 2/25

216

182

نسبت کای دو به درجه آزادی
نکویی برازش
میانگین مجذور پسماندهها استاندارد
برازندگی فزاینده

ریشه دوم برآورد خطای تقریب

همان طور که در شکل  1مالحظه میشود روابط پنهانبین

با میزان  85درصد و کمترین اثر را سؤال شماره ( 4تعامل

متغیر نوآوری مشتری با شاخصهای آن معنادار بوده است.

روشن) با میزان  65درصد داشته است .روابط پنهانبین

بیشترین اثر را سؤال شماره ( 1پیشرو بودن در استفاده) با

سودمندی با شاخصهای آن نیز معنادار میباشد و بیشترین

میزان تأثیر  11درصد و کمترین اثر را سؤال شماره ( 4مقایسه

تأثیر مربوط به سؤال ( 1مفید بودن) و سؤال ( 4اثربخشی) به

خود با نزدیکان) با میزان تأثیر  65درصد داشته است .روابط

میزان  11درصد و کمترین تأثیر مربوط به سؤال ( 4بهبود

پنهانبین متغیر سهولت استفاده با شاخصهای آن نیز معنادار

تجربه) با میزان  66درصد میباشد .روابط پنهان متغیر لذت

بوده است و بیشترین اثر را سؤال شماره ( 2سهولت یادگیری)

ادراک شده نیز معنادار میباشد و بیشترین اثر مربوط به سؤال
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عاملی استاندارد ( )SFLدر حد مطلوبی قرار داشت .نتایج تحلیل

در تحقیق حاضر ،به کمک نرمافزار  SPSSمیزان آلفای کرونباخ

وحید مکیزاده و همکاران

استفاده از اپلیکیشنهای پیش گیری و سالمت

مربوط به سؤال شماره ( 4جذابیت) به میزان  66درصد

پنهانبین استفاده عملی با شاخصهای آن نیز معنادار بوده و

میباشد .روابط پنهان متغیر قصد استفاده نیز معنادار میباشد و

بیشترین و کمترین اثر به ترتیب مربوط به سؤال شماره 1

بیشترین اثر مربوط به سؤال شماره ( 4قصد استفاده آتی) با

(استفاده فردی) و ( 2توصیه به دیگران) با میزان  14و  11درصد

میزان  61درصد و کمترین اثر نیز مربوط به سؤال شماره 2

میباشد.

شکل  -1آزمون مدل ساختاری پژوهش با نرمافزار Amos

پژوهش ،طبق نتایج به دست آمده از آماره  ،tمتغیر نوآوری

یافتهها
یافتهها نشان میدهد از نظر جنسیت 51/1 ،درصد

مشتری در سطح اطمینان  33درصد بر متغیر سهولت استفاده از

پاسخدهندگان را مردان و  42/3درصد را زنان تشکیل میدهند.

اپلیکیشن تأثیر معناداری دارد (آماره  tدر خارج از بازه  -1/35تا

همچنین از نظر مقطع تحصیلی 22/6 ،درصد کاردانی42/2 ،

 +1/35قرار دارد) .ازاینرو میتوان گفت این رابطه از نوع مثبت و

درصد دارای تحصیالت در سطح کارشناسی 24/6 ،درصد

مستقیم است؛ بنابراین میتوان براساس یافتهها به این نتیجه

پاسخگویان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و  14/6درصد

رسید که با افزایش نوآوری مشتری ،سهولت استفاده از

نیز دانشجویان مقطع دکتری بودهاند.

اپلیکیشن افزایش مییابد و برعکس .با توجه به ضریب مسیر

نتایج آزمون فرضیات پژوهش با رویکرد معادالت
ساختاری به صورت خالصه در جدول  4ارائه شده است.

میتوان به این نتیجه رسید که بعد نوآوری مشتری به میزان
 2/54بر سهولت استفاده توسط مشتریان اثر دارد.

همان طور که مشاهده میشود تمامی فرضیهها با مقادیر t

طبق نتایج به دست آمده از آماره  ،tمتغیر نوآوری مشتری

مناسب تأیید گردید .همچنین تمامی روابط از نوع مستقیم و مثبت

در سطح اطمینان  33درصد بر متغیر سودمندی و لذت

هستند.

ادراک شده مشتری از اپلیکیشن تأثیر معناداری دارد (آماره  tدر

جدول  2شامل سه ضریب یا آماره است که به کمک آنها

خارج از بازه  -1/35تا  +1/35قرار دارد) که این روابط نیز از نوع

میتوان نتایج را تفسیر کرد .به عنوان نمونه برای فرضیه اول

مثبت و مستقیم هستند؛ بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که با

04
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شماره ( 1سرگرمکنندگی) به میزان  18درصد و کمترین اثر نیز

(استفاده مستمر آتی) با میزان  52درصد میباشد .روابط

وحید مکیزاده و همکاران

استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سالمت

از اپلیکیشن افزایش مییابد و برعکس .با توجه به ضریب مسیر

تعیین نیز میتوان گفت متغیرهای مستقل تا چه حد متغیرهای

میتوان به این نتیجه رسید که بعد نوآوری مشتری به ترتیب به

وابسته خود را تبیین کردهاند یا به عبارت دیگرضریب تعیین

میزان  2/64و  2/44بر لذت درک شده و سودمندی ادراک شده

نشاندهنده این است که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته تحت

توسط مشتریان اثر دارد .همچنین طبق نتایج به دست آمده

تأثیر متغیر مستقل مربوطه بوده و مابقی تغییرات متغیر وابسته

نوآوری مشتری ،سهولت استفاده ،سودمندی و لذت ادراک شده

مربوط به سایر عوامل میباشد؛ که از این بین ضریب تعیین

با قصد استفاده مشتری از اپلیکیشن رابطه مثبت و مستقیمی

قصد استفاده و استفاده عملی بیشترین مقادیر را دارا هستند

دارند و با افزایش این چهار متغیر قصد استفاده مشتری از

( 2/156و .)2/123

جدول  -3نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضریبمسیر ()ß

عدد معناداری ()t

ضریب تعیین ()R²

P

نتیجه فرضیه

نوآوری مشتری

>---

سهولت استفاده

2/545

1/458

2/213

***

تأیید

نوآوری مشتری

>---

سودمندی ادراک شده

2/641

1/235

2/411

***

تأیید

نوآوری مشتری

>---

لذت ادراک شده

2/648

1/564

2/421

***

تأیید

نوآوری مشتری

>---

قصد استفاده

2/423

4/312

2/156

***

تأیید

سهولت استفاده

>---

قصد استفاده

2/612

4/341

2/156

***

تأیید

سودمندی ادراک شده

>---

قصد استفاده

2/482

4/221

2/156

***

تأیید

لذت ادراک شده

>---

قصد استفاده

2/621

4/245

2/156

***

تأیید

قصد استفاده

>---

استفاده عملی

2/854

8/822

2/123

***

تأیید

مسیر

P-Value>5/50

بحث و نتیجهگیری

تطبیقپذیری بیشتر گرایش بیشتری نسبت به استفاده از

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر نوآوری مشتریان بر

محصوالت فناورانه جدید از خود نشان میدهند .این امر نشان

استفاده از اپلیکیشنهای پیشگیری و سالمت در میان

میدهد که توسعهدهندگان اپلیکیشنها بایستی با استفاده از

دانشجویان در استان هرمزگان انجام شد .نتایج حاصل از این

روشهای نظاممند و علمی نسبت به شناسایی و تجزیه و تحلیل

مطالعه نشان داد که نوآوری مشتری تأثیر مستقیمی بر قصد

ادراکات مشتریان نوآور اقدام نموده و هنگام عرضه اولیه

استفاده از اپلیکیشن دارد .این یافته با یافتههای مطالعه  Leeو

اپلیکشین این مشتریان نوآور را در ابتدا هدف قرار دهند .این امر

همکاران که در میان کارکنان تایوانی انجام شد همراستا میباشد

موجب میشود که هسته اولیه حامیان این محصوالت شکل

( Yoshida .)14و همکاران نیز در مطالعه خود در ژاپن دریافتند

گرفته و افزایش ضریب نفوذ و توسعه بازار آنها با سرعت

که قصد استفاده از خدمات نوآورانه تحت تأثیر نوآوری مشتری

بیشتری رخ دهد .همچنین یافتهها نشان داد که نوآوری مشتریان

قرار دارد ( .)21نتایج مطالعه  Chaoو همکاران در استرالیا نیز به

تأثیر مثبتی بر ادراک آنها از ویژگیهای کارکردی اپلیکیشنها

یافته مشابهی دست یافتند (.)22

(سهولت ،سودمندی و لذت ادراک شده) دارد .این یافته با نتایج

در تبیین این یافته میتوان گفت که مشتریان نوآور به

تحقیق مطالعهای که توسط  Kimو همکاران انجام شده همراستا

واسطه برخورداری از ویژگیهایی چون ریسکپذیری و

بود که نشان داد نوآوری کاربران تأثیر مستقیمی بر قصد
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افزایش نوآوری مشتری ،لذت و سودمندی درک شده از استفاده

اپلیکیشن نیز افزایش مییابد و بالعکس .با توجه به مقادیر ضریب

وحید مکیزاده و همکاران

استفاده از اپلیکیشنهای پیش گیری و سالمت

و همکاران نیز تأثیر نوآوری مشتری بر ویژگیهای کارکردی

و اجرای برنامههای تبلیغاتی دقیق جهت اطالعرسانی به موقع در

سهگانه را نشان میدهد ( .)11با این وجود میتوان چنین تحلیل

خصوص این ابعاد اقدام نمایند .این امر عالوه بر ارتقاء آگاهی

نمود که ویژگیهای شخصیتی کاربران مانند نوآوری ،تأثیر

مشتریان نسبت به فواید کارکردی و مفید بودن اپلیکیشنها،

مستقیمی بر شکلگیری ادراکات آنها نسبت به محصوالت یا

موجب میشود که قصد استفاده آنها نیز افزایش یابد.

فناوریهای جدید دارد .به عبارت دیگر ،مشتریان نوآور ادراک

همچنین پیشنهاد میشود به منظور ارتقاء عملکردی

مساعدتری نسبت به چنین محصوالتی نشان میدهند .چنین

اپلیکیشنهای پیشگیری و سالمت ،نسبت به بهینهکاوی

ادراکاتی موجب میشود که آنها نگرش مثبت خود را اظهار

محصوالت معتبر خارجی اقدام شود .این امر موجب بهبود

نموده و چرخه مثبتی از تبلیغات دهانبهدهان را شکل دهند.

ارتقاء کیفی محصوالت شده و به واسطه ایجاد تجارب

ازاینرو بازاریابان بایستی با آگاهی از ادراکات این دسته از

استفاده مناسب برای مشتریان ،باعث میشود که زنجیره

مشتریان ،با استفاده از رویکردهای خالق مانند اجرای

تبلیغات شفاهی میان آنها شکل گیرد .نتایج تحقیق نشان

برنامههای وفاداری و تشکیل پایگاه داده مشتریان نسبت به

داد که قصد استفاده مشتریان بر استفاده عملی اپلیکیشن

برقراری روابط پایدار و نظاممند با آنها اقدام نمایند .این امر

توسط آنها تأثیر دارد Lee .و همکاران نیز در تحقیق

موجب میشود که آنها به عنوان بازاریابان این محصوالت عمل

خود به یافته مشابهی رسیدند ( .)25این یافته همچنین با

کنند .این نوع تبلیغات عالوه بر سرعت بیشتر ،به دلیل اتکا به

فرضیات مدل مفهومی  Haو همکاران و نتایج مطالعه Hur

تجارب واقعی مشتریان باورپذیرتر بوده و موجب میشود که

و همکاران و  Royنیز همراستا میباشد (.)24،12،4

نگرشهای مساعدتر و پایدارتری نسبت به کارکرد و مفید بودن
اپلیکیشنهای پیشگیری و سالمت شکل گیرد.

این یافته را میتوان چنین تبیین نمود که قصد
استفاده و استفاده عملی دو مفهوم مجزا به شمار

یافتههای این مطالعه نشان داد که ویژگیهای کارکردی

میروند .چرا که در برخی موقعیتها افراد علیرغم

اپلیکیشنها (سهولت ،سودمندی و لذت ادراک شده) تأثیر مثبتی

داشتن قصد استفاده به دلیل محدودیتهایی قادر به

بر قصد استفاده از آنها دارند Hur .و همکاران نیز در مطالعه

استفاده از محصوالت و فناوریهای جدید نیستند.

خود در میان دانشجویان آمریکایی دریافتند که ویژگیهای

یکی از محدودیتهای تحقیق ،انجام آن در میان

کارکردی اپلیکیشنها تأثیر مثبتی بر قصد استفاده آنها دارد

دانشجویان استان هرمزگان میباشد که موجب میشود

( Park .)24و همکاران Lunney ،و همکاران Smith ،و همکاران و

تعمیمیافتههای آن به سایر استانها یا بخشهای دیگر

 Byunو همکاران نیز در مطالعات خود به یافتههای مشابهی

استان هرمزگان ممکن نباشد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود

رسیدند ( .)3-11،24این یافته را میتوان چنین تحلیل نمود که

که مطالعات آتی در سطح سایر استانها و همچنین

ادراکات مثبت کاربران نسبت به ویژگیهای کارکردی

بهصورت تطبیقی در بین اقشار مختلف جامعه انجام

اپلیکیشنها موجب جلب اعتماد آنها شده و قصد استفاده را در

پذیرد .همچنین با توجه به اینکه در این مطالعه اثرات

آنها تحت تأثیر قرار میدهد .دلیل عمده این امر نیز تجربه

نوآوری مشتری مورد مطالعه قرار گرفت پیشنهاد

مستقیم است .تجربهای که به معنای برداشت مثبت نسبت به

میشود که مطالعات آتی به بررسی اثرات سایر

سهولت ،مفید بودن و لذت از کار با اپلیکیشن میباشد.

ویژگیهای شخصیتی مشتریان بپردازند.
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با توجه به این یافتهها پیشنهاد میشود که نسبت به طراحی
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نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه دانشجویانی

تشکر و قدردانی

که در انجام این مطالعه همکاری نموده قدردانی و تشکر
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ABSTRACT
Introduction: Mobile app developers have launched apps for easy access to health and preventive services. The adoption
of these apps by users is largely influenced by their innovative features. The purpose of this study was to assess the impact of
customers' innovation on the use of preventive and health applications.

Methods: This study is applied in terms of purpose and descriptive in method. Data were collected from 324 students who
were the users of at least one type of preventive and health applications. The study was conducted in a period between July and
August 2019. Data analysis and structural equation analysis was performed using SPSS 24 and AMOS 23 softwares,
respectively.

Results: The results of the research showed that customers' innovation has a positive effect on the ease of use, perceived
usefulness and enjoyment, and the intention to use the applications. The positive effect of ease of use and perceived usefulness
and enjoyment on the intention to use was also confirmed. Analysis of the findings also showed that the intention to
use has a positive impact on the practical use of apps.
Conclusion: The findings showed that consumers' innovation has a positive effect on intention to use, perceived
usefulness and enjoyment, and the use of preventive and health applications. Application developers are uggested to use
systematic and scientific methods to identify and analyze the perceptions of innovative users and target them.
Key Words: Mobile Applications, Prevention, Health, Innovation.
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