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 چکیده

 اندازی راه، اقدام به پیشگیری و سالمتبه خدمات مرتبط با  مشتریانآسان  یدسترس یتلفن همراه برا یها یکیشناپل دهندگان توسعه :هدف

، ضرحا . هدف از پژوهشباشد می ها آننوآورانه  های یژگیو تأثیرتحت  مشتریان یاز سو ها یکیشناپل ینا یرشاند. پذ کرده ینهزم یندر ا ییها اپلیکیشن

 .باشد می پیشگیری و سالمت یها اپلیکیشنبر استفاده از  مشتریان نوآوری تأثیر یابیارز

در قالب  ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق پرسشنامه محقق از طریق ها دادهاست.  یفیتوص ،روش نظر ازو  یهدف کاربرد نظر از یقتحق ینا ها: روش

به روش  اند پیشگیری و سالمت بوده یها اپلیکیشناز انواع  یکیکاربر هرمزگان که  های دانشگاهن نفر از دانشجویا 424 یکرت، در میانل یاسمق

معادالت  یلو تحل SPSS افزار نرم یقاز طر ها داده وتحلیل تجزیه. بود 1431مرداد  یال یرت پژوهش یبازه زمان گیری در دسترس انخاب شدند. نمونه

 ته است.صورت گرف AMOSافزار  با نرم یساختار

پیشگیری و  های یکیشنو قصد استفاده از اپل شده ادراکو لذت  یبر سهولت استفاده، سودمند مشتریان نوآوریپژوهش نشان داد که  یجنتا :نتایج

که  دادنشان  ها افتهی یلتحل ین. همچنیدگرد تأیید یزبر قصد استفاده ن شده  ادراکو لذت  یمثبت سهولت استفاده، سودمند تأثیرمثبت دارد.  تأثیر سالمت

 مثبت دارد. تأثیر ها یکیشناز اپل یبر استفاده عمل یزقصد استفاده ن

و  شده  ادراک، لذت شده  ادراک ی، سودمندشده ادراک  یبر قصد، سودمند یمثبت تأثیر مشتری نوآوریپژوهش نشان داد که  های یافته :گیری نتیجه

مند  نظام یها با استفاده از روش های سالمت و پیشگیری یکیشندهندگان اپل که توسعه شود یم یشنهادد. پدار پیشگیری و سالمت های یکیشاستفاده از اپل

 .یندنوآور اقدام نما مشتریانادراکات و تمرکز بر  وتحلیل تجزیهنسبت به  یو علم

 .نوآوریی تلفن همراه، پیشگیری، سالمت، ها اپلیکشن ها: کلیدواژه
 مقاله: پژوهشی نوع

 06/01/08پذیرش مقاله:    00/0/08مقاله:  دریافت

 .75-46 (:0)5؛ 0707طب پیشگیری.  .پیشگیری و سالمت های یکیشناپل ازمشتریان در استفاده  نوآوریوضعیت  .فر زهرا جمشید سیاوش، یونسی زاده وحید، شراعی فاطمه، آئین مکی: ارجاع

 

 

 مقدمه

ان تغییر ، تجارب آنالین مشتریاورینفبا پیشرفت مستمر 

های هوشمند نقش مهمی در زندگی  شگرفی نموده و گوشی

کنند. علت اصلی تقاضای زیاد برای  ایفا می ها آنروزمره 

در کمک به کاربران جهت انجام  ها آنهای هوشمند قابلیت  گوشی

ها نیز  . همگام با این رشد، اپلیکیشنباشد میشان  وظایف روزمره

های تلفن  (. اپلیکیشن1اند ) ودهرا شاهد ب ای مالحظه  قابلرشد 

 ارائههمراه خدمات و اطالعات شخصی شده و متمرکزی 

و  اریذبارگتر بوده و  هزینه و کم کاربرپسندترکنند، همچنین  می

های  توانند ارزش می بنابراین(. 2تر است ) آسان ها آننصب 

(. همسو با این 4را برآورده سازند ) سودمندگرایانو  جویان لذت

گرداوری یا ارائه  منظور  بهها  ت، افراد زیادی از اپلیکیشنتحوال

 (. 4گیرند ) اطالعات سالمت بهره می

های سالمت و پیشگیری نیز رشد سریعی را  بخش اپلیکیشن

 قبیلها کارکردهای متنوعی از  (. این اپلیکیشن5شاهد است )

ها و  ها، عالئم بیماری های سالمت، تحلیل آزمایش تحلیل داده
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 خونی، معرفی داروها و تغذیه پیشگیری، گروه های هکاریرا

گذاری سازمان جهانی  هدف براساسنمونه  عنوان  به. دارند

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

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

زار تعامل میان عنوان اب  های سالمت و پیشگیری به اپلیکیشن

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

 (. 1اهدافی ایفا کنند. )

ها پذیرش و  یکی از عوامل کلیدی موثر بر موفقیت اپلیکیشن

به  ها آنقدرت اثرگذاری  چراکهاستفاده توسط مشتریان است. 

(. مطالعات 4میزان پاسخگویی مشتریان هدف بستگی دارد )

که افراد رسانه را  اند دادههای انتخاب رسانه نشان  یشین در مدلپ

(. 6کنند ) ها پذیرفته و استفاده می های فناوری بر مبنای ویژگی

ها  ترین ویژگی های پیشین برخی از مهم نتایج پژوهش براساس

و سهولت  شده ادراک ، لذت شده ادراک از: سودمندی  اند عبارت

این باورند که  دیگر، برخی محققین بر (. از سوی1) شده ادراک 

 نوآوریهای فناوری با رویکردهایی مانند نشر  ترکیب ویژگی

توانند بینش بیشتری در خصوص پذیرش و استفاده  می

و  Parkهای تحقیق  یافته براساس(. 8دهند ) ارائهها  اپلیکیشن

بررسی عوامل موثر بر  هدف باای که  همکاران  در مطالعه

ای انجام  های آموزشی در میان دانشجویان کره کیشنپذیرش اپلی

، سودمندی استفاده شده ادراک دریافتند که سهولت  ،دادند

ها  از این اپلیکیشن ها آنمثبتی بر قصد استفاده  تأثیر شده ادراک 

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

بر  شده ادراک ندی و سودم شده ادراک مستقیم سهولت  تأثیر

در میان  اندام تناسبقصد استفاده از فناوری پوشیدنی 

دریافتند که  MTrackدر پایگاه داده  شده  نام ثبتهای  آمریکایی

 درو همکاران  Smith(. 12مستقیم وجود دارد ) تأثیراین 

ای تطبیقی که در میان دانشجویانی از کشورهای نروژ،  مطالعه

در  (.11به همین نتایج رسیدند ) nانجام دادن متحده ایاالتآلمان و 

در تحقیق خود که در میان  و همکاران Royمطالعات دیگری 

های  که ویژگی نددانشجویان هندی انجام شد گزارش نمود

 تأثیر( شده ادراک )مفید بودن و سهولت   کارکردی اپلیکیشن

مستقیمی بر قصد رفتاری داشته و قصد رفتاری نیز بر رفتار 

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

مستقیم و مثبت سودمندی،  تأثیرمفهومی فرضیاتی را مبنی بر 

 تأثیربر قصد استفاده و  شده ادراک سهولت استفاده و لذت 

مستقیم و مثبت قصد استفاده بر استفاده عملی مطرح نمودند 

(12.) 

عامل مهمی که عنوان  ه بمشتری  نوآوریدر تحقیقات قبلی،  

  مطرحدهد  قرار می تأثیرپذیرش محصوالت نوآورانه جدید تحت 

های مشتریان  نوآوری مشتری بیانگر پاسخ(. 14،14است ) شده

گیرد  های فردی نشات می به چیزهای جدید است که از تفاوت

مشتری و پذیرش  نوآوریارتباط مثبت مستقیم میان . (15)

(. رویکرد 16ددی یافته شده است )محصول در مطالعات متع

ترکیبی مدل پذیرش فناوری با نظریه نشر، اثرات غیرمستقیم 

دهد. ارتباط غیرمستقیم میان  مشتری را نیز نشان می نوآوری

و پذیرش از طریق باورهای عمده مانند مفید بودن  نوآوری

 شده ادراک و لذت  شده ادراک ، سهولت استفاده شده ادراک 

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

پذیر بوده، سطح راحتی  کنند، بیشتر ریسک انطباق پیدا می

بیشتری  نوآوریدارند، میزان  فناوریبیشتری با استفاده از 

نشان داده و احتمال بیشتری دارد که باورهای مثبتی در مورد 

قصد مشتریان ها  فناوری جدید داشته باشند. همه این ویژگی

و  Leeهای مطالعه  دهد. یافته قرار می تأثیربرای پذیرش را تحت 

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

 ها آنداری بر قصد استفاده  معنی تأثیرمشتریان  نوآوریداد که 

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

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

انتخاب محصول از  کننده مصرف نوآوریآمریکا دریافتند که 

نیز با  و همکاران Hur(. 14دهد ) قرار می تأثیرسوی وی را تحت 

 تأثیرمرور سیستماتیک ادبیات نظری فرضیاتی مبنی بر 

ئه نمودند ارا ها آنهای نوآورانه کاربران بر قصد استفاده  ویژگی
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محققین دیگری بر این باورند که استفاده عملی باید در مدل  (.18)

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

مثبتی  تأثیرتوان نتیجه گرفت که قصد استفاده  می دیگر عبارت به

   ها دارد. بر استفاده عملی اپلیکیش

ایی چون کنش منطقی محققین مختلفی با استفاده از رویکرده

و تبلیغات به مطالعه مباحث مرتبط با  شده ریزی برنامهو رفتار 

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

ها توسط مخاطبین،  اپلیکیشن پذیرش و استفاده فزاینده باوجود

های پیشگیری  تحقیقی در حوزه عوامل موثر بر پذیرش اپلیکیشن

نیاز به انجام  بنابرایناست.  نشده  انجام ها آنز سوی و سالمت ا

تحقیقاتی در حوزه رفتار روانی و مصرفی کاربران این 

ها وجود دارد. چنین تحقیقی برای کسب بینش بهتر  اپلیکیشن

های  نسبت به منافع ادراکی مشتریان از استفاده اپلیکیشن

 پیشگیری و سالمت ضرورت دارد.

مشتریان و  نوآوریرسی ارتباط بر هدف بااین مطالعه 

های پیشگیری و سالمت با رویکرد  استفاده از اپلیکیشن

گردد.  در راستای هدف  سازی معادالت ساختاری انجام می  مدل

مشتری بر  نوآوریمستقیم  تأثیرتحقیق فرضیاتی مبنی بر 

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

هایی مبنی بر  . همچنین فرضیهواقع شد رسیبر مورداستفاده 

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

ها  قصد استفاده بر استفاده از اپلیکیشن تأثیرقصد استفاده و نیز 

  خواهد گرفت.قرار  بررسی مورد
 

 ها مواد و روش
. باشد میتحلیلی  –حاضر از نوع توصیفی  مقطعی مطالعه

گیری در دسترس،  با استفاده از روش نمونه رسشنامه تحقیقپ

های مرتبط با  حداقل یکی از انواع اپلیکیشندر میان کاربران 

، درمانه، کافه سالمت، Medascapeتک،  پیشگیری و سالمت )تی

کده، طب سنتی،  ها، سالمت پیشگیری، درمان بیماری

 .زیع گردیدتوشمار، مرجع جواب آزمایش(  درمانی، کالری ورزش

پرسشنامه بازگشت داده شد که از میان  465، مجموع در

صحیح و کامل تکمیل گردیده  صورت  به پرسشنامه  424 ها آن

شناختی )جنسیت،  در دو بخش جمعیت پرسشنامه  سؤاالتبود.  

 نوآوریهای تحقیق ) مربوط به سازه سؤاالتمقطع تحصیلی( و 

، لذت شده ک ادرامشتری، سهولت استفاده، سودمندی 

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

که  دهد را نشان می کرونباخپایایی متغیرهای پرسشنامه با آلفای 

 .باشد میپایایی مناسب آن دهنده  نتایج نشان
 

 مشخصات ابزار پژوهش -1جدول 

 متغیر تعداد سؤاالت حداقل حداکثر آلفای کرون باخ

841/2 

865/2 

844/2 

116/2 

154/2 

116/2 

84/4 

42/4 

51/4 

84/4 

42/4 

34/4 

35/2 

32/2 

82/2 

82/2 

36/2 

28/1 

 سؤال 4

 سؤال 4

 سؤال 4

 سؤال 4

 سؤال 4

 سؤال 4

 نوآوری مشتری

 سهولت استفاده

 شده سودمندی ادراک 

 شده لذت ادراک 

 قصد استفاده

 استفاده عملی

کامال از  یکرتلای  رتبه 5 یفسؤاالت پرسشنامه براساس ط

ـانگینشد. متنظیم  مخالفم تا کامال موافقم شده در   نمـرات کسب ی

 شد.  یقبول تلق سـطح متوسط به باال قابل

مبتنی بر ادبیات  و ساخته با توجه به اینکه پرسشنامه محقق

باشد از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است تا  نظری می

 تأییدی یعامل یلتحلود. روابط بین متغیرهای پنهان بررسی ش

وابسته  یرهایو متغ ها یهگو یاییو پا ییتأیید روا یبراابزاری 

برای تحلیل عاملی  Amosافزار  در این پژوهش از نرم .باشد می

 تاییدی و برازش مدل استفاده شده است. 

 یدارا یهای اصل عامل یتمام ،نشان داد یعامل یلتحل نتایج

 ها یهاز گو کدام یچه ینباشند. همچن می 1باالتر از  یژهو یرمقاد

 ی( نبودند و بارها5/2از  یشتر)ب توجهی قابل یبار تقاطع یدارا
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 یلتحل نتایجقرار داشت.  ی(  در حد مطلوبSFLاستاندارد ) یعامل

 Hoelterباشد و شاخص  برازش مطلوب می بیانگرتأییدی  یعامل

 .شده است یترعا ها نمونهالزم تعداد  یتآن است که کفا یانگرب

خبره  چهارات نظر از پرسشنامهجهت بررسی روایی محتوایی 

های حوزه پیشگیری و  کارشناس آشنا با فعالیت دوبازاریابی و 

کمی نیز از یی روایابی ل و ارزتحلیای رـبسالمت استفاده شد. 

گرا با استفاده  روایی همست. ا شده  استفاده تأییدیتحلیل عاملی 

 موردای،  اریانس تبیین شده و پایایی سازهاز محاسبه میانگین و

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

 6/2و پایایی ساختار بیشتر از  5/2بایست بیشتر  تبیین شده می

باالتر از آستانه  CR و AVE باشد. در این پژوهش تمام مقادیر

، تمامی . برای بررسی روایی تشخیصیباشد می قبول  قابل

بایست بیشتر از  می AVE) شدهتبیین مقادیر میانگین واریانس 

. باشد (SIC ساختاریهای مربع همبستگی درون برآورد تک تک

 کرونباخمیزان آلفای SPSS  افزار نرمدر تحقیق حاضر، به کمک 

مقدار آلفای  که  اینبرای متغیرها محاسبه گردید که با توجه به 

االتر است ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی ب 1/2 ازتمام متغیرها 

 .برخوردار بوده است

برازندگی تحلیل عاملی تأییدی یابی ارز ایبر هشوپژ یندر ا

دو به درجه  ینسبت کا های شاخصاز   و معادالت ساختاری

 شاخص، (RMR) پسماندهامجذور  یانگینم ،(χ2/DF) آزادی

، (IFI) فزاینده ندگیازبر شاخص، (GFI) ندگیازبر یینکو

 یافته  تعدیل برازندگی شاخص، (TLI) لویستوکر خصشا

(CFI)، آوردبردوم  یشهر شاخص( و 25/2و  21/2) هالتر 

  .ستا شده  استفاده (RMSEA) تقریب یخطا یانسوار

و  بوده یقبول برازش قابل دهنده های برازندگی نشان شاخص

 هدهمشا های دادهبا  روابطاز تناسب  حاکی ها شاخص یرمقاد

 .(2)جدول  باشد می شده 

 

 و مدل ساختاری پژوهش تأییدیهای برازش مدل تحلیل عاملی شاخص -2جدول 

قبول قابلمقدار   
شده گزارشمقدار   

 شاخص اختصار
تأییدیمدل  مدل ساختاری  

4کمتر از   

3/2بیشتر از   

8/2بیشتر از   

3/2بیشتر از   

3/2بیشتر از   

3/2بیشتر از   

28/2کمتر از   

126/2  11/1  

324/2  

245/2  

353/2  

341/2  

358/2  

243/2  

241 

216 

χ2/DF نسبت کای دو به درجه آزادی 

 نکویی برازش

ها استاندارد مانده میانگین مجذور پس  

 برازندگی فزاینده

 توکر لویس

یافته برازندگی تعدیل  

 ریشه دوم برآورد خطای تقریب

21/2هلتر   

25/2هلتر   

325/2  GFI 

251/2  SRMR 

348/2  IFI 

324/2  TLI 

341/2  CFI 

253/2  RMSEA 

134 HOELTER 21/2  

182 HOELTER 25/2  

 بین پنهانروابط شود  مالحظه می 1همان طور که در شکل 

آن معنادار بوده است.  های شاخصمشتری با  نوآوریمتغیر 

با ده( )پیشرو بودن در استفا 1شماره  سؤالبیشترین اثر را 

)مقایسه  4شماره  سؤالدرصد و کمترین اثر را  11 تأثیرمیزان 

درصد داشته است. روابط  65 تأثیربا میزان خود با نزدیکان( 

آن نیز معنادار  های شاخصمتغیر سهولت استفاده با  بین پنهان

 )سهولت یادگیری( 2شماره  سؤالبوده است و بیشترین اثر را 

)تعامل  4شماره  سؤالن اثر را درصد و کمتری 85با میزان 

 بین پنهان درصد داشته است. روابط 65با میزان  روشن(

و بیشترین  باشد میآن نیز معنادار  های شاخصسودمندی با 

به )اثربخشی(  4 سؤالو  )مفید بودن( 1 سؤالمربوط به  تأثیر

)بهبود  4 سؤالمربوط به  تأثیردرصد و کمترین  11میزان 

 . روابط پنهان متغیر لذتباشد میدرصد  66با میزان  تجربه(

 سؤالمربوط به  اثرو بیشترین  باشد مینیز معنادار  شده ادراک 
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درصد و کمترین اثر نیز  18کنندگی( به میزان  )سرگرم 1شماره 

درصد  66)جذابیت( به میزان  4 شماره  سؤالمربوط به 

و  باشد یم. روابط پنهان متغیر قصد استفاده نیز معنادار باشد می

با )قصد استفاده آتی(  4شماره  سؤالبیشترین اثر مربوط به 

 2شماره  سؤالدرصد و کمترین اثر نیز مربوط به  61میزان 

 . روابطباشد میدرصد  52با میزان )استفاده مستمر آتی( 

نیز معنادار بوده و  های آن با شاخص استفاده عملی بین پنهان

 1شماره  سؤالمربوط به بیشترین و کمترین اثر به ترتیب 

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

 .باشد می

 Amosافزار  با نرم پژوهش یآزمون مدل ساختار -1شکل 

 

 ها یافته

درصد  1/51 یت،جنس نظر از دهد مینشان  ها یافته

. دهند می یلتشک انرا زن درصد 3/42را مردان و  دهندگان پاسخ

 2/42 کاردانی،درصد  6/22 یلی،تحص مقطع از نظر ینهمچن

درصد  6/24 ی،در سطح کارشناس یالتتحص یدارا درصد

درصد  6/14و کارشناسی ارشد  دانشجویان مقطع یانپاسخگو

 . اند بوده دانشجویان مقطع دکتری یزن

  تالدمعا با رویکرد هشوپژ تفرضیا نموآز نتایج

. ستا شده  ارائه 4 ولجدخالصه در  صورت  به  ریساختا

 tیربا مقاد ها یهفرض یتمام شود همان طور که مشاهده می

ید. همچنین تمامی روابط از نوع مستقیم و مثبت گرد تأییدمناسب 

 هستند.

 ها آناست که به کمک  آماره یا ضریب سه شامل 2 ولجد

 اول یهفرض ینمونه براعنوان  به کرد.  یررا تفس یجنتا توان یم

 نوآوری یر، متغtاز آماره  آمده  دست  به یجق نتاپژوهش، طب

 از سهولت استفاده یردرصد بر متغ 33 یناندر سطح اطم مشتری

تا  -35/1  در خارج از بازه t  )آماره دارد یمعنادار تأثیر یکیشناپل

رابطه از نوع مثبت و  ینگفت ا توان می رو ازاین+ قرار دارد(. 35/1

 یجهنت ینبه ا هایافته براساس انتو می ینبنابرا ؛است یممستق

استفاده از سهولت ، مشتری نوآوری یشکه با افزا یدرس

 یرمس یبو برعکس. با توجه به ضرد یابیم یشافزا یکیشناپل

 یزانبه م مشتری نوآوریکه بعد  یدرس یجهنت ینبه ا توان می

  اثر دارد. مشتریانتوسط  سهولت استفادهبر  54/2

 مشتری نوآوری یر، متغtاز آماره  مدهآ  دست  به یجطبق نتا

 لذت یر سودمندی ودرصد بر متغ 33 یناندر سطح اطم

در  t  )آماره دارد یمعنادار تأثیر یکیشناز اپل مشتری شده ادراک 

از نوع  روابط نیز که این (+ قرار دارد35/1تا  -35/1  خارج از بازه

که با  یدرس هیجنت ینبه ا توان می ینبنابرا ؛هستند یممثبت و مستق
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درک شده از استفاده  و سودمندی ، لذتمشتری نوآوری یشافزا

 یرمس یببا توجه به ضر و برعکس. یابد می یشافزا یکیشناز اپل

به به ترتیب  مشتری نوآوریکه بعد  یدرس یجهنت ینبه ا توان می

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

 آمده دست  به طبق نتایج همچنین  د.اثر دار مشتریانتوسط 

 شده ادراک مشتری، سهولت استفاده، سودمندی و لذت  نوآوری

مثبت و مستقیمی  رابطهبا قصد استفاده مشتری از اپلیکیشن 

دارند و با افزایش این چهار متغیر قصد استفاده مشتری از 

 با توجه به مقادیر ضریب یابد و بالعکس.اپلیکیشن نیز افزایش می

توان گفت متغیرهای مستقل تا چه حد متغیرهای تعیین نیز می

ضریب تعیین دیگر عبارت  به اند یا وابسته خود را تبیین کرده

این است که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته تحت  دهنده نشان

متغیر مستقل مربوطه بوده و مابقی تغییرات متغیر وابسته  تأثیر

ضریب تعیین  بین  از این که باشد؛ میمربوط به سایر عوامل 

قصد استفاده و استفاده عملی بیشترین مقادیر را دارا هستند 

 .(123/2 و 156/2)
 

 پژوهش هاییهآزمون فرض یجنتا -3 جدول

 فرضیه نتیجه P (R²) تعیینضریب  (t) معناداریعدد  (ß) مسیرضریب مسیر

 نوآوری مشتری

 نوآوری مشتری

 نوآوری مشتری

مشترینوآوری   

 سهولت استفاده

شده سودمندی ادراک   

شده لذت ادراک   

 قصد استفاده

--->  

--->  

--->  

--->  

--->  

--->  

--->  

--->  

 سهولت استفاده

شده سودمندی ادراک   

شده لذت ادراک   

 قصد استفاده

 قصد استفاده

 قصد استفاده

 قصد استفاده

 استفاده عملی

545/2  

641/2  

648/2  

423/2  

612/2  

482/2  

621/2  

854/2  

458/1  

235/1  

564/1  

312/4  

341/4  

221/4  

245/4  

822/8  

213/2  

411/2  

421/2  

156/2  

156/2  

156/2  

156/2  

123/2  

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 تأیید

 تأیید

 تأیید

 تأیید

 تأیید

 تأیید

 تأیید

 تأیید

      P-Value        50/5>

مشتریان بر  نوآوری ثیرتأبررسی  هدف بامطالعه حاضر 

های پیشگیری و سالمت در میان  استفاده از اپلیکیشن

دانشجویان در استان هرمزگان انجام شد. نتایج حاصل از این 

مستقیمی بر قصد  تأثیرمشتری  نوآوریمطالعه نشان داد که 

و  Leeهای مطالعه  دارد. این یافته با یافته  استفاده از اپلیکیشن

 باشد می راستا همیان کارکنان تایوانی انجام شد همکاران که در م

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

مشتری  نوآوری تأثیرکه قصد استفاده از خدمات نوآورانه تحت 

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

 (. 22یافته مشابهی دست یافتند )

  بهتوان گفت که مشتریان نوآور  ر تبیین این یافته مید

پذیری و  هایی چون ریسک برخورداری از ویژگی واسطه

پذیری بیشتر گرایش بیشتری نسبت به استفاده از  تطبیق

دهند. این امر نشان  محصوالت فناورانه جدید از خود نشان می

ه از ها بایستی با استفاد دهندگان اپلیکیشن دهد که توسعه می

 تحلیل و  تجزیهمند و علمی نسبت به شناسایی و  های نظام روش

ادراکات مشتریان نوآور اقدام نموده و هنگام عرضه اولیه 

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

 شکلشود که هسته اولیه حامیان این محصوالت  موجب می

با سرعت  ها آنسعه بازار و افزایش ضریب نفوذ و تو گرفته 

مشتریان  نوآوریها نشان داد که  بیشتری رخ دهد. همچنین یافته

ها  های کارکردی اپلیکیشن از ویژگی ها آنمثبتی بر ادراک  تأثیر

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

ستا را  هم شدهو همکاران انجام  Kimای که توسط   تحقیق مطالعه

مستقیمی بر قصد  تأثیرکاربران  نوآوری که نشان داد بود

 گیری بحث و نتیجه
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 Hur. همچنین نتایج مطالعه (14) ها دارد از اپلیکیشن ها آناستفاده 

های کارکردی  مشتری بر ویژگی نوآوری تأثیرو همکاران نیز 

توان چنین تحلیل  می وجود  این با(. 11دهد ) گانه را نشان می سه

 تأثیر ،نوآورییتی کاربران مانند های شخص نمود که ویژگی

نسبت به محصوالت یا  ها آنگیری ادراکات  مستقیمی بر شکل

، مشتریان نوآور ادراک دیگر  عبارت  بههای جدید دارد.  فناوری

دهند. چنین  مساعدتری نسبت به چنین محصوالتی نشان می

نگرش مثبت خود را اظهار  ها آنشود که  ادراکاتی موجب می

را شکل دهند.  دهان به دهانرخه مثبتی از تبلیغات نموده و چ

بازاریابان بایستی با آگاهی از ادراکات این دسته از  رو ازاین

مشتریان، با استفاده از رویکردهای خالق مانند اجرای 

پایگاه داده مشتریان نسبت به  های وفاداری و تشکیل  برنامه

ام نمایند. این امر اقد ها آنمند با  برقراری روابط پایدار و نظام

بازاریابان این محصوالت عمل عنوان  به  ها آنشود که  موجب می

به  اتکا به دلیلکنند. این نوع تبلیغات عالوه بر سرعت بیشتر، 

شود که  تجارب واقعی مشتریان باورپذیرتر بوده و موجب می

های مساعدتر و پایدارتری نسبت به کارکرد و مفید بودن  نگرش

 ی پیشگیری و سالمت شکل گیرد.ها اپلیکیشن

های کارکردی  های این مطالعه نشان داد که ویژگی یافته

مثبتی  تأثیر( شده ادراک و لذت  یسودمندها )سهولت،  اپلیکیشن

و همکاران نیز در مطالعه  Hurدارند.  ها آنبر قصد استفاده از 

های  خود در میان دانشجویان آمریکایی دریافتند که ویژگی

دارد  ها آنمثبتی بر قصد استفاده  تأثیرها  اپلیکیشن کارکردی

(24 .)Park  ،و همکارانLunney  ،و همکارانSmith  و همکاران و

Byun های مشابهی  و همکاران نیز در مطالعات خود به یافته

توان چنین تحلیل نمود که  (. این یافته را می3-11،24رسیدند )

های کارکردی  ادراکات مثبت کاربران نسبت به ویژگی

را در  استفادهشده و قصد  ها آنها موجب جلب اعتماد  اپلیکیشن

دهد. دلیل عمده این امر نیز تجربه  قرار می تأثیرتحت  ها آن

ای که به معنای برداشت مثبت نسبت به  مستقیم است. تجربه

 .باشد می  سهولت، مفید بودن و لذت از کار با اپلیکیشن

شود که نسبت به طراحی  پیشنهاد میها  با توجه به این یافته

در  موقع  بهرسانی  های تبلیغاتی دقیق جهت اطالع و اجرای برنامه

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

ها،  مشتریان نسبت به فواید کارکردی و مفید بودن اپلیکیشن

  نیز افزایش یابد. ها آنشود که قصد استفاده  موجب می

ارتقاء عملکردی  منظور  بهشود  همچنین پیشنهاد می

کاوی  های پیشگیری و سالمت، نسبت به بهینه اپلیکیشن

خارجی اقدام شود. این امر موجب بهبود  برمحصوالت معت

ایجاد تجارب  واسطه  بهارتقاء کیفی محصوالت شده و 

 شود که زنجیره ی مشتریان، باعث میاستفاده مناسب برا

نتایج تحقیق نشان  شکل گیرد. ها آنمیان  اهیشفتبلیغات 

داد که قصد استفاده مشتریان بر استفاده عملی اپلیکیشن 

و همکاران نیز در تحقیق  Leeدارد.  تأثیر ها آنتوسط 

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

 Hurو همکاران و نتایج مطالعه  Ha  یمفهومفرضیات مدل 

 (.4،12،24) باشد می راستا همنیز  Royن و و همکارا

توان چنین تبیین نمود که قصد  این یافته را می

استفاده و استفاده عملی دو مفهوم مجزا به شمار 

رغم  ها افراد علی  در برخی موقعیت که چراروند.  می

هایی قادر به  داشتن قصد استفاده به دلیل محدودیت

 جدید نیستند. های استفاده از محصوالت و فناوری

های تحقیق، انجام آن در میان  یکی از محدودیت 

شود  که موجب می باشد میدانشجویان استان هرمزگان 

های دیگر  ها یا بخش آن به سایر استان های یافته یمتعم

شود  بنابراین، پیشنهاد می؛ استان هرمزگان ممکن نباشد

ها و همچنین  که مطالعات آتی در سطح سایر استان

تطبیقی در بین اقشار مختلف جامعه انجام  صورت به

پذیرد. همچنین با توجه به اینکه در این مطالعه اثرات 

قرار گرفت پیشنهاد  مطالعه موردمشتری  نوآوری

شود که مطالعات آتی به بررسی اثرات سایر  می

 .های شخصیتی مشتریان بپردازند ویژگی
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 تشکر و قدردانی
 کلیه دانشجویانیدانند از  می الزمنویسندگان بر خود 

که در انجام این مطالعه همکاری نموده قدردانی و تشکر 

 .نمایند
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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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