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چکیده
هدف :جایگاه تعیینکننده م شتریان در بقا ،رکود و و ضعیت رقابتی سازمانها ب سیار مهم ا ست.
بنابراین در دنیای امروز ،محیط بازار که شااامم مشااتری و خواسااتهها و نیازهایش اساات ،تعیینکننده
صالحیت سازمانها برای ادامه حیات شان ا ست .هدف از پژوهش حا ضر ،ارزشآفرینی برای م شتری از
طریق ایجاد آگاهی از خدمات ،سهولت و سودمندی ادراک شده از خدمات و نگرش ن سبت به خدمات
ارائهشده توسط اپلیکیشن آسان پرداخت (آپ) است.
روش :این پژوهش ازنظر هدف کاربردی ا ست و ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی
است .جامعه آماری پژوهش شامم استفادهکنندگان آپ (آسان پرداخت) اپلیکیشن است که با توجه به
جدول مورگان ،و روش نمونهگیری در دسااترت تعداد  384نمونه انتخاب شاادند .روایی پرسااشاانامه از
روش صاااوری و محتوایی ،روایی همگرا و واگرا و تحل یم عاملی تأییدی؛ و پایایی آن از طریق آلفای
کرونباخ و پایایی مرکب مورد تائید قرارگرف ته اسااات .جهت آزمون فرضااا یه های تحقیق از روش
 SMART PLS3استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که آگاهی از خدمات اپلیکیشن آپ بر سهولت ،سودمندی و
نگرش به کاربرد تأثیر مثبت و معناداری دارد و ساااهولت کاربرد ،ساااودمندی و نگرش مثبت را منجر
میشود .درنهایت نگرش به کاربرد اپلیکیشن آپ بر ایجاد ارزش برای مشتری (کاربر) تأثیرگذار است.
نتیجهگیری :بر این اسااات طراحان و بازاریابان الزم اساات به عواملی چون آگاهسااازی از نحوه
کاربرد اپلیکیشن تا ،سهولت کاربرد آن و سودمندی استفاده از آن ،توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند
نگرش مثبت به آن را ترغیب کرده و درمجموع به فکر ارزشآفرینی برای مشتری باشند.
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Creating Value for the Customer by Creating
Mindfulness of the Services of Online
Payment Applications
Naser Seifollahi*, Nader Eskandari**
1

Abstract:
Objective: The decisive position of customers in the survival, recession and
competitive situation of organizations is very important. Thus, in today's
world, the market environment, which includes the customer and his wants
and needs, determines the eligibility of organizations to survive. The
purpose of this study is to create value for the customer by creating
awareness of services, ease and perceived usefulness of services and
attitudes toward services provided by the Easy Payment app.
Method: This research is applied in terms of purpose and is descriptivesurvey in terms of data collection. The statistical population of the study
includes the users of this application. According to Morgan table and
available sampling method, 384 samples were selected. Questionnaire
validity from formal and content method, convergent and divergent validity
and confirmatory factor analysis; Its reliability has been confirmed by
Cronbach's alpha and composite reliability. SMART PLS3 method was used
to test the research hypotheses.
Findings: The research findings showed that knowledge of application
services has a significant effect on ease, usefulness and attitude to use. Ease
of use leads to usefulness and a positive attitude. Finally, the attitude
towards the use of the app is effective in creating value for the customer
(user).
Conclusion: Accordingly, designers and marketers need to pay more
attention to factors such as awareness of how to use the application, its ease
of use and usefulness to be able to encourage a positive attitude towards it
and generally think about creating value for the customer.
Keywords: Mindfulness; Perceived Ease of Use; Perceived
Usefulness; Attitude; Value Creation
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 .1مقدمه
در سالهای اخیر افزایش تعداد مشترکین گوشیهای هوشمند ،استفاده از برنامههای کاربردی
تلفن همراه را تحریک کرده اسااات .رهور نرمافزارهای تجاری و حرفهای برای گوشااایهای
هوشاامند با ساایسااتمعاممهای مختلف باعث شااده تا گوشاایهای هوشاامند به سااکویی برای
گ سترش تجارت الکترونیک در بین مردم تبدیم شود (ماه آورپور و کاظمی .)1396 ،ق سمتی
ازآنچه تلفن هوشااامند را به بخشااای جدایی ناپذیر از زندگی روزمره فرد تبد یم کرده ،قابل یت
اسااتفاده از اپلیکیشاانهای (برنامههای کاربردی) هوشاامند اساات .اپلیکیشاانهای تلفن همراه
بهعنوان نرمافزاری قابم بارگیری برای یک دساااتگاه تلفن همراه تعریفشااادهاند ،که اغلب از
طریق نام برنامه و یا راهر آرم یا نماد مارک شاناساایی میشاوند (.)McLean et al., 2020
برنامههای تلفن همراه در ابتدا برای اهداف عمومی ساااودمند مانند ایمیم ،تقویمها و اطالعات
آبوهوا ارائه میشدند .اما با پیشرفتهای بیشتر در فنّاوری ،کاربردهای دیگری مانند بانکداری،
شبکههای اجتماعی ،برنامههای سالمتی ،خرید و  ...به آن ا ضافه شد ( Muñoz-Leiva et
 .)al.,2017; Verissimo, 2018از سااویی دیگر ،تأثیر همهگیر ( )COVID-19به نفع اتخاذ
روشهای پرداخت جایگزین برای پول نقد بهمنظور جلوگیری از تمات فیزیکی است .دادههای
اخیراً جمعآوریشده ،تغییر در رفتار مصرفکننده در سراسر جهان ،از آفریقا و خاورمیانه را نشان
داده است (.)Nnabugwu, 2020
بازار برنامههای موبایم اشباعشده است و مصرفکنندگان طیف گستردهای از برنامههای موجود
در سی ستمعاممهای فرو شگاه مختلف اپلیکی شن را در اختیار دارند و آنها میتوانند بهراحتی با
ات صال به اینترنت به این برنامهها د ستر سی دا شته با شند .برنامههای درهمپیچیده و متفاوت
موبایم ،مصرفکنندگان را سردرگم میکند و ماندگاری و استفاده همی شگی مصرفکنندگان را
به اینگونه برنامه ها کاهش میدهد (ثانوی فرد و همکاران .)1398 ،یکی از اپلیکیشااان های
پرکاربرد که امروزه موردتوجه بساایاری قرارگرفته ،اپلیکیشاان آسااان پرداخت (آپ) اساات .این
اپلیکیشاان با داشااتن بیش از  13میلیون کاربر فعال ،پرکاربردترین اپلیکیشاان ایرانی در حوزه
پرداخت موبایلی در کشور است .اپلیکی شن آپ با شعار" ،اپلیکیشنی آسان برای زندگی آسان"،
عالوه بر دساااترسااای بهتمامی خدمات  ، *733#امکانات کاممتری مانند دریافت موجودی،
پرداخت ساااریع قبوض از طریق اساااکن بارکد خوان ،انتقال وجه کارت به کارت ،خرید بیمه
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شاااخا ثالث ،خرید بلیت قطار ،تله پرداز (پرداخت بدون کارت) ،خرید سااایمکارتهای آپتم،
شرکت در مسابقات و جشنوارههای کلوپ آپ و ...را نیز برای کاربران خود فراهم ساخته است.
محققانی چون فالوین و همکاران2020 ،؛ و مصااطفی ،2020 ،بر اسااات مدل پذیرش فناوری
دیویس ( )1989عواملی چون آگاهی از خدمات ،سهولت کاربرد ،سودمندی کاربرد ،و نگرش به
کاربرد را عواملی مؤثر در ارزشآفرینی برای مشاااتری ،در اساااتفاده از خدمات اپلیکیشااانها
دان ستهاند .بنابراین ارائه دهندگان اپلیکی شنها باید عوامم مهم در ارزش آفرینی برای م شتری
را بیشتر مدد نظر قراردهند.
عدم آگاهی یا محدود بودن آگاهی کاربران از برنامه های اپلیکیشااان ها (که میتواند آن ها را
بخصوص در زمانی که بحث قرنطینه و خطرات ناشی از حضور در اماکن عمومی به دنبال دارد،
یاری رساند) ،نگرانی از مشکم بودن کار با اپلیکیشنها ،عدم احسات امنیت بابت سوءاستفاده
از اطالعات شخصی فرد ،یا اطالعات حساب بانکی به هنگام انجام تراکنش ،نگرانی بابت وقوع
خطا و اشتباه در هنگام انجام تراکنش و عدمحمایت از طرف اپلیکیشن ،نگرش مثبت به کاربرد
این اپلیکیشنها را محدود کرده و ارزشمندی آن را زیر سؤال ببرد .سؤال اصلیکه محقق طی
انجام پژوهش درصدد پاسخگویی به آن است ،عبارت است از:
چگونه میتوان از طریق ایجاد آگاهی از خدمات ،سهولت و سودمندی ادراک شده از خدمات و نگرش
نسبت به خدمات ارائهشده توسط اپلیکیشن آسان پرداخت (آپ) برای کاربران ارزشآفرینی کرد؟

 .2مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
آگاهی از خدمات (ذهن آگاهی) :اصااطالذ ذهن آگاهی ،درواقع حالتی از آگاهی و هوشاایاری
است که عموماً داللت بر حضور ذهن دارد .همچنین طبق تعریف ،ذهن آگاهی نوعی از آگاهی
اسات که با توجه کردن به هدف در لحظه اکنون به وجود میآید .یکی از مهمترین عواملی که
همچون مانعی بین دانش مصاارفکننده و بروز رفتار آگاهانه وجود دارد درواقع عدم هوشاایاری
مصرفکننده در لحظه تصمیمگیری است (قربانیان گزافرودی و همکاران .)1398 ،ذهن آگاهی
بهصااورت توانایی شااخا در خودتنظیمی توجه ،با دور شاادن از جریان افکار و با گرفتن نقش
یک نارر غیر واکنشاای و غیر قضاااوت کننده نساابت به چیزهایی که در ذهن و اطراف آن در
لحظه حال اتفاق میافتد ،توصیف میشود ( .)Stankov et al., 2020تسهیم دسترسی آنالین
به منابع ذهن آگاهی ،ارائه برنامههای کاربردی تلفن همراه و ارائه ساایر دساتگاههای مرتبط با
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ذهن آگاهی ،سااه روش اساااس ای را در زمینه چگونگی تسااهیم ذهن آگاهی از فناوری نشااان
میدهد ( .)Diamond et al., 2017ازنظر فالوین و همکارانش ( )2020ذهن آگاهی دارای
ابعاد ج ستجوی فناوری جدید (میزانی که فرد فعاالنه به دنبال اطالعات در رابطه با ا ستفادههای
کاربردی از یک فناوری است)؛ تعامم با فناوری جدید (درجهای که فرد فنّاوری موجود را با موارد
مشااابه جهت پی بردن به ویژگیهای منحصااربهفرد و متمایز آن مورد مقایسااه قرار میدهد).؛
آگاهی از زمینههای محلی (درجهای که فرد فکر میکند این فناوری متناساااب با زمینه محلی و
نیازهای خاص او اسااات ).شاااناخت فناوریهای جایگزین (میزان آگاهی فرد از گزینههای یک
فناوری و مزایا و معایب آنها) است (.)Sun et al., 2016
سهتلت ادراک شده :اولین عامم در مدل پذیرش فنّاوری سهولت ا ستفاده ادراک شده ه ست.
درجهای که فرد معتقد اساات اسااتفاده از ساایسااتم نیازمند تالش فیزیکی و ذهنی کم یا هیچ
ه ست .درواقع فنآوریهای اطالعاتی که ا ستفاده از آنها آ سان ا ست برای افراد کمتر جنبه
تهدیدکنندگی دارند .سهولت ا ستفاده ادراک شده به ارزیابی کاربر از حدی ا شاره دارد که یک
ساایسااتم خاص در درک ،یادگیری و راهاندازی از تالش جساامی و روحی بینیاز خواهد بود.
راحتی استفاده ادراکشده مربوط به انگیزه درونی با پرداختن به فرآیند (تجربه سیستم خوشایند)
اساات که رساایدن به نتایل مطلوب را تسااهیم میکند (کارمیان و همکاران .)1399 ،سااهولت
درک شد به معنای میزانی که ا ستفاده از یک فنّاوری یا سی ستم ،سهم و آ سان با شد .برنامه
کاربردی که اسااتفاده از آن آسااانتر اساات ،بیشااتر احتمال دارد توسااط کاربران پذیرفته شااود
(ا سماعیمپور و مارو سی .)1398 ،سهولت ا ستفاده درک شده را میتوان درجه آزاد بودن یک
سیستم از تالشهای جسمی و روحی تعریف کرد (.)Matikit et al., 2018
ستدمندی ادراک شده :سودمندی ادراک شده یک نوع واکنش شناختی است و در نقطه مقابم
واکنشهای عاطفی و پاسااخهای احساااساای اساات که فرد در مواجهه با فنّاوری از خود بروز
میدهد ( .)Xiang et al., 2016منظور از سودمندی ادراک شده ،احتمال ذهنی شکمگرفته در
فرد نسااابت به مفید بودن اساااتفاده از فنّاوری اسااات .بدین ترتیب هرچه بهکارگیری فنّاوری
عملکرد فرد را بهبود بخشااد ،مفیدتر بوده و بیشااتر مورداسااتفاده قرار میگیرد (منصااور زاده و
همکاران .)1395 ،سااودمندی ادراکشااده توسااط دیویس ( )1989بهعنوان این احتمال تعریف
می شود که فرد متقاعد شود که اتخاذ یک فناوری خاص میتواند نحوه انجام یک کار خاص را
بهبود بخشااد ( .)Matikit et al., 2018سااودمندی بهعنوان یک ساااختار برای بررس ای انواع
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مختلفی از فناوریها و سااایساااتمها ،مانند پرداخت موبایلی ،تجارت سااایار ،خدمات موبایلی،
مدیریت ارتباط با مشااتری الکترونیکی ،و تجارت اجتماعی باید موردتوجه قرار گیرد (مصاال و
پوردهقان .)1393 ،دیویس ( )1989ساودمندی ادراکشاده را بهصاورت "درجهای که یک فرد
معتقد اساات بهکارگیری یک ساایسااتم بخصااوص عملکرد شااغلی وی را افزایش خواهد داد"،
تعریف کرده است (.)Abdullah et al., 2017
نگرش به كاربرد :نگرش ،یک گرایش ذهنی برای عمم در جهت موافق یا مخالف با یک
موضااوع خاص اساات؛ بهعبارتدیگر نگرش یک حالت کموبیش بادوام در سااازمان ذهنی فرد
است که او را آماده میکند تا به شکلی مشخا نسبت به یک شیء یا موقعیتی که به او ربط
دارد ،واکنش نشاااان دهد .آلتورت نگرش را در یک حالت آمادگی ذهنی و روانی برای واکنش
تعریف کرد که از طریق تجربه شکم میگیرد و تأثیری م ستقیم و پویا بر رفتار دارد .نگرشها
تعیینکننده رفتارها هسااتند و این فرض بهطور ضاامنی داللت بر این امر دارد که با تغییر دادن
نگرشهای افراد میتوان رفتارهای آنها را تغییر داد .نگرش نسبت به استفاده در مدل پذیرش
فنّاوری بهعنوان میزان تأثیر ارزیابی شدهای که فرد در ارتباط با ا ستفاده از سی ستم موردنظر در
کار خود به د ست میآورد ،تعریف شده ا ست (کارمیان و همکاران .)1399 ،نگرشها بهعنوان
پیشااگامان قصااد رفتاری دیده میشااود و قصااد رفتاری بهعنوان پیشبینی رفتار در ترکیب با
شرایط خاص در نظر گرفته میشود (.)Nordlof et al., 2019
ارزشآفرینی برای م شتری :در طول چند دهه اخیر و در شرایط فعلی ،دیدگاه شرکت ن سبت
به م شتریان تغییر کرده و نقش م شتری از م صرفکنندهی صرف به م صرفکننده ،همکاری
کننده ،تولیدکننده و ایجادکننده ارزش و توسعهدهندهی دانش و قابلیتهای موجود یک شرکت
تغییر کرده اسااات .عالوه بر این ،در محیط رقابتی فعلی که در آن شااارکتها حضاااور دارند،
مشتریان به دنبال ارزش باالتری هستند .اغلب شرکتها ارزش مشتری را بهعنوان یک عامم
کل یدی میبینند و به دنبال راه های جد یدی برای ای جاد مز یت رقابتی هساااتند ( Martelo,
 .)2013بهطوریکه یکی از ن شانههای پی شرفت در زمینه بازاریابی و مدیریتی در دهه گذ شته،
رشد مدیریت ارزش مشتری بوده است( .)Verhoef & Lemon, 2013ارزش مشتری عبارت
است از تفاوت بین منافع و هزینههای کلی یک محصول یا خدمت .منافع کلی ادراک شده یک
مح صول مجموع منافع نا شی از مح صول ،خدمات همراه مح صول ،مزایای شخ صی خرید و
استفاده از محصول و مزایای نام تجاری محصول است .هزینههای کلی مشتری عبارت است از
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هزینههای نا شی از ج ستوجو ،خرید ،ا ستفاده و کنار گذا شتن مح صول .هزینههای کلی یک
محصول مجموع هزینههای مالی ،زمانی ،فیزیکی و روانی مشتری است .تنها دارایی همیشگی
شرکتها ،ارزشی است که مشتریان برای آنها قائم هستند (بیرامی ایگدر و همکاران.)1398 ،
 .3تتسعۀ فرضیهها و الگتی مفهتمی پژوهش
آگاهی و سهتلت كاربرد :ستون اساسی توسعه هر فناوری این است که استفاده از آن آ سان
باشد ،یعنی تالش شناختی موردنیاز برای بهرهبرداری از آن را به حداقم میرساند (Venkatesh
) .et al., 2003در حالت ذهن آگاهی ،کاربر فناوری از نیازهای خود و چگونگی برآورده شدن
این نیازها توسط فناوری آگاه است .در چنین شرایطی توانایی کاربر در ارزیابی سهولت استفاده
از فناوری افزایش مییابد .ذهن آگاهی حالتی اساات که طی آن افراد بیشااتر پذیرای اطالعات
جدید و آگاهی از شرایط محلی و گزینههای جایگزین می شوند که برای شان آ شکار میکند که
چرا باید یک گزینه را در مقای سه با گزینههای دیگر انتخاب کنند (.)Flavian & et al, 2020
فالوین و همکارانش ( )2020نشاااان دادند که ذهن آگاهی ،ساااهولت اساااتفاده درک شاااده،
سودمندی درک شده ،هنجارهای ذهنی و نگرش تأثیر قابمتوجهی بر قصد استفاده از پرداخت
تلفن همراه دارد.
ازاینرو میتوان گفت:
 :H1میزان آگاهی از خدمات اپلیکیشن آپ بر سهولت کاربرد آن تأثیرگذار است.
آگاهی و سههتدمندی كاربرد :محققان بر این باورند که ذهن آگاهی میزان عدم اطمینان را
کاهش میدهد و از این طریق بر ساااودمندی ادراکشاااده و تمایم به پذیرش فن ّاوری تأثیر
میگذارد .ذهن آگاهی به طرق زیر بر سودمندی ادراکشده تأثیرگذار است:
اول اینکه یک فرد آگاه ،با احتمال بیشاااتری به دنبال کشاااف ویژگیهای جانبی یک فنّاوری
اساات .چنین درک عمیقی از س ایسااتم میتواند حوزه عملکرد فرد را با توجه به آنچه س ایسااتم
میتواند در اختیارش قرار دهد ،افزایش دهد و بنابراین ،سودمندی ادراکشده سیستم را افزایش
میدهد .مورد دوم این اسااات که هر یک از کاربران در یک محیط اجتماعی خاصااای زندگی
میکنند که بر انتخاب و کاربرد نوع فنّاوری آنها تأثیرگذار ا ست .بر این اسات ،آگاهی آنها از
زمینهها و ب ستر اجتماعی ،سودمندی درک شده را افزایش میدهد (.)Sun & et al., 2016
سان و همکارانش ( )2016در پژوهشی که در رابطه با انتخاب یک فناوری متناسب :درک ذهن
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آگاهی در استفاده از فناوری و استمرار آن انجام دادند ،دریافتند که پذیرندگان آگاه بهاحتمالزیاد
فناوری را انتخاب میکنند که مفید و متناسب با نیازهای آنها باشد.
 :H2آگاهی از خدمات اپلیکیشن آپ بر سودمندی کاربرد آن تأثیرگذار است.
آگاهی و نگرش به كاربرد :منظور از نگرش نسبت به استفاده ،احسات مثبت یا منفی شخا
درباره انجام رفتار ا ست .تمایم رفتاری به ا ستفاده ،ا شاره به میزان احتمال بهکارگیری سی ستم
تو سط ا شخاص دارد (فیضآبادی و همکاران .)1396 ،سافینا و همکارانش ( Safeena et al.,
 )2012ارهار داشاااتند که ،برای پذیرش یک فنّاوری جدید مصااارفکنندگان ابتدا باید دارای
ساااطحی از دانش در مورد آن باشاااند ،به این معنی که آگاه بودن از پیششااارطهای پذیرش
فنّاوری است ( .)Koksal, 2016هنگامیکه کاربران متوجه نوآوری ،راحتی ،و سایر تفاوتهای
فنّاوری با سااایر گزینههای مشااابه شااوند ،نگرش مثبتی به آن مییابند ( Flavian & et al,
 .)2020ازاینرو میتوان گفت:
 :H3آگاهی از خدمات اپلیکیشن آپ بر نگرش به کاربرد آن تأثیرگذار است.
سهتلت و ستدمندی كاربرد :سااهولت درک شااده و سااودمندی درک شااده ،دو عامم مهم
تعیینکننده برای اسااتفاده از یک س ایسااتم هسااتند ( .)Boon-itt,2019سااهولت ادراکشااده
بهعنوان درجهای است که کاربر انتظار دارد استفاده از سی ستم از چالش مبرا باشد ،تعریف شده
ا ست ( .)Safari et al., 2020سودمندی ادراک شده با اعتقاد فرد بر اینکه کاربرد یک فناوری
عملکرد شغلی او را بهبود میبخ شد م شخا می شود ،درحالیکه ادراک سهولت ا ستفاده ،به
اعتقاد وی در مورد میزان تالش برای ا ستفاده از یک فناوری داللت دارد .مدل پذیرش فناوری
فرض بر این دارد که ادراک فرد از سهولت کاربرد یک فناوری بر ارزیابی فرد از مفید بودن آن
تأثیر میگذارد ( .)Nguyen et al., 2020جاللی و همکارانش ( )1396در مطالعه خود بر نقش
تأثیر تمایم به اساتفاده ،برداشات ذهنی از ساهولت ،برداشات ذهنی از ساودمندی و نگرش به
ا ستفاده از فناوری اطالعات بر ا ستفاده واقعی از آن ا شارهکرده و بر تأمین زیر ساختهای الزم
فناوری اطالعات و ستس آموزشهای الزم در را ستای ا ستفاده کارآمد از فناوری تأکید کردند.
بر این اسات فرضیه زیر مطرذ میگردد:
 :H4ادراک سهولت کاربرد اپلیکیشن آپ بر سودمندی کاربرد آن تأثیرگذار است.
سهتلت كاربرد و نگرش :ادبیات تجربی نشان میدهد که نگرش نسبت به فنّاوری با توجه به
سهولت و سودمندی درک شده تعیین میشود .نگرش عبارت است از دیدگاه مثبت یا منفی فرد
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به یک ا یده جد ید یا فن ّاوری جد ید ( .)Erdogmus & Esen, 2011چ نگ و هم کاران
( )Chang et al., 2020ثابت کردند که سهولت ا ستفاده درک شده تأثیر م ستقیمی بر نگرش
به بانکداری اینترنتی دارد .کاربرانی که اسااتفاده از بانکداری اینترنتی را آسااان میدانند ،نگرش
مثبتی نسبت به آن دارند ( .)Safari et al., 2020همچنین تأثیر سهولت استفاده درک شده بر
نگرش کاربر توسااط محققانی چون اووی و تان ( ،)Ooi & Tan, 2016و پام و هو ( Pham
 )& Ho, 2015پشتیبانی شده است .گان و همکاران ( )Gan et al., 2016نیز در مطالعه خود
اینگونه ا ستدالل کردند که م صرفکنندگان چینی نگران راحتی و میزان د شواری ا ستفاده از
کارتهای اعتباری هسااتند ،و این توضای میدهد که چرا پرداخت موبایلی بهطور گسااترده در
چین پذیرفته شده است .پرداخت موبایم سهولت استفاده باالتری ن سبت به کارتهای اعتباری
دارد ( .)Gan et al., 2016بر این اسات فرضیه پنجم به شکم زیر مطرذ میگردد:
 :H5ادراک سهولت کاربرد اپلیکیشن آپ بر نگرش به کاربرد آن تأثیرگذار است.
ستدمندی كاربرد و نگرش :سودمندی ادراک شده عبارت ا ست از اینکه یک فرد معتقد ا ست
که سی ستم یا فنّاوری مفید بوده ،بنابراین نظر او ن سبت به ا ستفاده از فنّاوری یا سی ستم بی شتر
مثبت خواهد بود ( .)Abdull Rahman, N.L., Hassan, 2017طبق نظر یه مدل پذیرش
فناوری ( ،)Davis et al., 1989سااودمندی درک شااده بهعنوان درک چگونگی تأثیر عملکرد
سی ستمهای اطالعاتی بر پی شرفت عملکرد شغلی فرد ،تعریف می شود ( Chang & Chen,
 .)2020درک سااودمندی کاربرد ،درجهای اساات که فرد باور دارد اسااتفاده از سااامانهای خاص
عملکرد وی را تقو یت میکند (جهانگیر و همکاران .)1394 ،در مورد کاربرد اپلیکیشااان ها در
تلفن همراه ،وجود سودمندی قابمدرک میتواند مشتری را متقاعد کند که نصب آن برای انجام
کارهایی مانند خرید ،انتقال وجه نقد ،پرداخت قبوض و  ...میتواند مف ید باشاااد .در چارچوب
کاربرد اپلیکیشنها ،وقتی کاربران از مفید بودن آن آگاه شوند نگرش مطلوبی نسبت به آن پیدا
میکن ند ( .)Liebana-Cabanillas et al., 2018صااافری و هم کارانش ( Safari et al.,
 )2020در برر سی نگرش و نیت ن سبت به بانکداری اینترنتی در یک بخش مالی تو سعهنیافته،
اینگونه استدالل کردند که برای کاربران بانکداری اینترنتی نگرش آنها با توجه به سودمندی
درک شده آنها تعیین میشود درحالیکه برای غیر کاربران با سودمندی درک
شده و اعتماد به اینترنت تعیین میشوند .بر این اسات فرض میشود:
 :H6ادراک سودمندی کاربرد اپلیکیشن آپ بر نگرش به کاربرد آن تأثیرگذار است.
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نگرش به كاربرد و ارزش م شتری :طبق نظریه کال سیک نگرش ،عقایدی درباره یک شی /
شااخا اساات که بر نیات رفتاری و رفتار واقعی تأثیر میگذارد ( Bialkova & Te Paske,
 .)2020مصطفی ( )Mostafa, 2020در مطالعه خود در حوزه بانکداری موبایلی نشان داد ابعاد
کیفیت خدمات بر نگرش م شتری به استفاده از بانکداری موبایلی تأثیر گذاشته ،و از این طریق
ارزشآفرینی برای مشتری را تحت تأثیر قرار میدهد .داشتن نگرش مطلوب نسبت به استفاده
از بانکداری موبایلی ،در تمایم م شتریان به ارائه بازخورد ،پ شتیبانی از بانک ،تحمم خدمات زیر
انتظار ،کمک به سایر مشتریان برای استفاده بهتر از خدمات بانکداری موبایلی ،رفتار مسئوالنه
و همچنین ج ستجو و به ا شتراکگذاری اطالعات ن شان داده شده ا ست (.)Mostafa,2020
ارزشآفرینی برای مشااتری ،موضااوعی که هنوز در صاانعت خدمات موبایلی نیاز به تحقیقات
بی شتری دارد ( .)Cambra-Fierro et al., 2018ادبیات ارزشآفرینی در تالش است مشتریان
را بهعنوان منابع ،یا جزئی از کارمندان ساااازمان در نظر گیرد .یی و گونگ ( Yi, & Gong,
 )2013رفتار خلق ارزش مشتری را شامم هشت رفتار جستجوی اطالعات ،تعامالت شخصی،
به اشااتراک گذاشااتن اطالعات ،رفتار مساائوالنه در قبال مشااتری ،کمک ،حمایت ،بازخورد،
بردباری و اغماض دانستهاند ( .)Mostafa, 2020بر این اسات فرضیه زیر مطرذ میگردد:
 : H7نگرش به کاربرد اپلیکیشن آپ بر ایجاد ارزش برای مشتری (کاربر) تأثیرگذار است.
سهتلت
ارزش آفرینی
برای مشتری

آگاهی

نگرش
ستدمندی

شکم .1مدل مفهومی پژوهش

 .4روششناسی پژوهش
نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی -پیمایشی است .و به
دلیم استفاده از پرسشنامه از نوع تحقیقات کمّی به شمار میرود .جامعه آماری پژوهش شامم
کاربران اپلیکیشن آپ است که با توجه به جدول مورگان تعداد  384نمونه انتخاب شد.
برای ک سب نظرات اع ضای نمونه از پر س شنامه ا ستفاده شد تا از هرگونه دخم و ت صرف در
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اطالعات جلوگیری به عمم آ ید .بهطوریکه بهمنظور اندازهگیری متغیرهای آگاهی از خدمات،
ساااهولت کاربرد ،ساااودمندی کاربردو نگرش به کاربرد از پرساااشااانامه فالوین و همکاران
()Flavian & et al, 2020؛ و جهت ساانجش متغیر ارزش مشااتری از پرسااشاانامه مارتلو و
همکارانش ( )Martelo et al., 2013ا ستفاده شد .پر س شنامه دارای  32گویه ا ست (جدول)3
که بهصورت آنالین (پرسشنامه الکترونیکی) بین پاسخدهندگان توزیع شد .پرسشنامه در مقیات
طیف لیکرت تنظیم گردیده اسااات .مقیات لیکرت؛ مقیات از بسااایار زیاد تا بسااایار کم را در
برمیگیرد و پاسااخدهندگان میزان موافقت یا مخالفت خود را درج میکنند .در این تحقیق برای
تعیین روایی ،پرس شنامه در اختیار اساتید دان شگاه و کار شنا سان و متخص صان فعال در شرکت
آپ قرار گرفت تا میزان دقت و مرتبط بودن ساؤاالت را تعیین نمایند .بهمنظور سانجش پایایی
ابزار اندازهگیری پژوهش از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
پایایی و روایی سازه :پایایی و روایی در نرمافزار  PLSدر دو بخش بررساای میشااود :بخش
اول مربوط به مدلهای اندازهگیری و بخش دوم مربوط به مدل ساختاری .برای بررسی برازش
بخش اول یعنی برازش مدلهای اندازهگیری سه موردا ستفاده می شود .1 :پایایی شاخا.2 ،
روایی همگرا و .3روایی واگرا(جدول  .)1پایایی شاخا نیز تو سط سه معیار مورد سنجش واقع
میگردد -1 :آلفای کرونباخ یا  -2 rhoپایایی ترکیبی  -3ضرایب بارهای عاملی(جدول .)2
روایی واگرا :در روایی واگرا مشخا میگردد میزان رابطه یک سازه با شاخاهایش در مقایسه
رابطه آن سازه با سایر سازهها چه میزان است؛ بهطوریکه روایی واگرا قابمقبول یک مدل
حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامم بیشتری با شاخاهای خود دارد تا بازسازی
سازههای دیگر(.)Fornell& Larcker, 1981
جدول  .1روایی واگرا
متغیر
آگاهی
ارزشآفرینی
سهولت
سودمندی
نگرش

آگاهی
0/799
0/756
0/576
0/678
0/613

ارزشآفرینی

سهتلت

0/781
0/607
0/657
0/690

0/824
0/563
0/644

جدول  .2مقادیر پایایی مدل اندازهگیری

ستدمندی

0/790
0/628

نگرش

0/810
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میانگین واریانس

تعداد

استخراجشده

سؤال

()AVE

ات

آگاهی
سهولت
سودمندی
نگرش

0/811
0/842
0/798
0/824

0/827
0/842
0/797
0/824

0/876
0/894
0/869
0/884

0/639
0/679
0/627
0/656

13
4
4
4

Flavian
&
Guinaliu
, 2020

ارزشآفرین
ی

0/837

0/859

0/880

0/520

7

Martelo
et al.,
2013

متغیر

آلفا
كرونباخ

rho_A

پایایی
مركب

منبع

آلفای کرونباخ معیاری برای ساانجش پایایی و ساانجهای مناسااب برای ارزیابی پایداری درونی
محسوب میشود .پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی بین یک سازه و شاخاهای مربوط
به آن اسااات .م قدار آل فای کرون باخ باالتر از  0/5نشاااانگر پا یایی قا بمقبول اسااات
( .)Davari & Rezazadeh, 2013معیار  AVEنشاااندهنده میانگین واریانس به اشااتراک
گذاشته بین یک بین هر سازه با شاخاهای خود است بنابراین مقدار  AVEباالی  0/5روایی
همگرا قابمقبول را نشان میدهد ،که نتایل از  AVEقابمقبول مدل حکایت میکند( Hulland,
 .)1999پایایی ترکیبی( )crدر پایه ترکیبی برخالف آلفای کرونباخ ،پایایی سازهها نه به صورت
مطلق بلکه با توجه به همبسااتگی سااازههایشااان با یکدیگر محاساابه میگردد .درنتیجه برای
سااانجش بهتر پا یایی در روش  PLSهردوی این مع یارها به کاربرده میشاااود( & Davari
 .)Rezazadeh,2013در صورتیکه مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالی  0/7با شد ن شان
از پایداری درونی مناسب برای مدلهای اندازهگیری دارد( .)Nunnally ,1978با توجه به نتایل
بهدستآمده مدل از پایایی قابمقبولی برخوردار است.

جدول  .3گویههای پرسشنامه
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جستجوی فناوری
جدید
تعامم با فناوری
جدید
ذهن آگاهی

آگاهی از زمینههای
محلی
شناخت فناوریهای
جایگزین

به نظر من کار با اپلیکیشن آپ نسبت به سایر شیوههایی که از آن استفاده
کردهام ،آسانتر است.

Flavian & et al,
2020

سهولت
ادراکشده

من متوجه هستم که چگونه اپلیکیشن آپ در ارتباط با روشهای پرداخت جایگزین
منحصربهفرد است.
من متوجه تفاوت اپلیکیشن آپ با روشهای پرداخت جایگزین هستم.
من قبم از تصمیمگیری برای نصب اپلیکیشن آپ ،به بررسی اپلیکیشنهای مختلف
پرداختم.
قبم از تصمیم برای نصب اپلیکیشن آپ ،اطالعات واقعی مربوط به اپلیکیشنهای
مختلف را جمعآوری کردم.
من قبم از نصب اپلیکیشن آپ ،آن را موردبررسی و مطالعه قرار دادهام.
هنگام تصمیمگیری برای نصب اپلیکیشن آپ ،به این فکر کردم که چگونه ممکن
است به تجربه خرید من کمک کند.
هنگام تصمیمگیری برای نصب اپلیکیشن آپ ،به این فکر کردم که چگونه ممکن
است تجربه خرید من تغییر کند.
هنگام تصمیم برای نصب اپلیکیشن آپ ،به این فکر کردم که چگونه ممکن است
با شرایط من سازگار باشد.
من قبم از تصمیمگیری در مورد نصب اپلیکیشن آپ ،نظرات جایگزینی در مورد
اپلیکیشنهای مختلف در نظر گرفتم.
من قبم از تصمیم برای نصب اپلیکیشن آپ ،از روشهای جایگزین مطلع بودم.
من روشهای جایگزین پرداختی معادل را برای تأمین نیازهای خود قبم از تصمیم
به نصب اپلیکیشن آپ ،در نظر گرفتم
هنگام تصمیمگیری برای نصب اپلیکیشن آپ ،روشهای پرداخت جایگزینی را نیز
برای تأمین نیازهای خودم در نظر گرفتم.
ایده استفاده از اپلیکیشن آپ را دوست دارم.
استفاده از اپلیکیشن آپ تجربه لذت بخشی است.
استفاده از اپلیکیشن آپ ایده خوبی است.
استفاده از اپلیکیشن آپ ایده عاقالنهای است.
کار با اپلیکیشن آپ ،روشن و قابمدرک است.
کار با اپلیکیشن آپ ،به تالش ذهنی زیادی احتیاج ندارد.
استفاده از اپلیکیشن آپ ،را آسان میدانم.

Flavian
& et al,
2020

نگرش

من به تفاوت بین اپلیکیشن آپ و روشهای پرداخت جایگزین که قبالً استفاده
میکردم آگاه هستم.

Flavian & et al, 2020

متغیر

گتیه

منبع
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به نظر من اپلیکیشن آپ ،در زندگی روزمرهام مفید است.
در مقایسه بازمانی که صرف آپ میکنم ،خدمات باکیفیتی دریافت
میکنم.
سعی میکنم همواره با اپلیکیشن آپ ،بهعنوان یک اپلیکیشن ایدهآل کارکنم.
من از اپلیکیشن آپ بسیار راضی هستم.

ارزشآفرینی
برای مشتری

بار دیگر که نیاز به کار بانکی داشته باشم ،بازهم به همین اپلیکیشن مراجعه
میکنم.
تمایم دارم رابطهام را با این اپلیکیشن ادامه دهم.

)Martelo et al., 2013

سودمندی
ادراکشده

استفاده از اپلیکیشن آپ ،زندگی روزمره من را بهبود بخشیده است.
استفاده از اپلیکیشن آپ ،در زندگی روزمره باعث افزایش بهرهوری من شده
است.
استفاده از اپلیکیشن آپ ،باعث افزایش اثربخشی من در زندگی روزمره شده
است.

Flavian & et al,
2020
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در جستجوی اپلیکیشنهای دیگری برای جایگزینی با این اپلیکیشن نیستم.
.

کار کردن با اپلیکیشن آپ را به سایرین نیز توصیه میکنم.

برای تجزیهوتحلیم اطالعات ،نیاز به روشهای خاص آماری اسااات .در این پژوهش از روش
آمار توصیفی برای تجزیهوتحلیم اطالعات استفاده شده است .در این پژوهش ،داده و اطالعات
بهدسااتآمده از  384پرسااشاانامه توزیع و تکمیمشااده پس از اسااتخراج و طبقهبندی از طریق
نرمافزار  SPSS 25و  SMART PLS 3مورد تجزیه تحلیم قرار داده شد.
 .5تحلیل دادهها و یافتهها
تتصیف آماری جنسیت و وضعیت تأهل :در این بخش به بررسی فراوانی ازنظر شاخا
جنسیت و وضعیت تأهم ،سن و تحصیالت پرداخته میشود .شاخاهایی مانند تعداد ،درصد
فراوانی موردبررسی قرارگرفته و در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4توزیع فراوانی شاخا جنسیت و وضعیت تأهم ،سن و تحصیالت
جنسیت

فراوانی

درصد
فراوانی

وضعیت
تأهم

فراوانی

درصد
فراوانی
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زن
مرد

174
210

مجموع

384

سط
تحصیالت
زیر دیتلم
دیتلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
دکتری
مجموع

تحصیالت
تعداد
3
30
8
176
136
31
384

45/3
54/7
10/0
0
درصد
فراوانی
0/8
7/8
2/1
45/8
35/4
8/1
10/0
0

متأهم
مجرد

132
252

34/4
65/6

مجموع

384

100/0

رده سنی

سن
فراوانی

زیر  25سال
26-30
31-35
36-40
41-45

72
218
55
22
11

درصد
فراوانی
18/8
56/8
14/3
4/7
2/9

 46به باال
مجموع

6
384

1/6
100/0

تحلیل ا ستنباطی :برای آزمون صااحت مدل نظری تحقیق و محاساابه ضاارایب تأثیر از
روش مدل یابی معادالت سااااختاری به علت نرمال نبودن داده ها از نرمافزار SMART
 PLS 3ا ستفاده شده ا ست .مدلیابی معادالت ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون
فرضیههایی درباره روابط متغیرهای مشاهدهشده و پنهان است.
برازش مدل  :شاخاهای برازش در تکنیک حداقم مربعات جزئی با نرمافزار ا سمارت-
پی ال ات شااامم معیار  ، R2معیار  Q2و معیار  GOFاساات .در جدول شااماره  5نتایل
شاخاهای برازش مدل ارائهشده است.
جدول  .5شاخاهای برازش مدل
متغیرهای پژوهش
ارزشآفرینی
سهولت
سودمندی
نگرش

R2

Q2

0/470
0/332
0/505
0/540

0/318
0/275
0/360
0/384
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هرچقدر مقادیر  Q2بی شتر با شد ن شان از قدرت پیشبینی بهتر سازهها ا ست .سه مقدار ،0,19
 0/33و  0/67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضااعیف ،متوسااط و قوی  R2در نظر گرفته
می شود( .)Chin & Newsted, 1999سه مقدار 0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان مقادیر ضعیف
 ،متوسط و قوی برای معیار  GOFمعرفی شده است ( .)Wetzels et al, 2009همانطور که
مشاهده میشود در مطالعه حاضر برازش مدل قوی است.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ 𝐹𝑂𝐺
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅̅ = √0/620 × 0/462 = 0/532

اکنون به بررسی آزمون فرضیات فرعی تحقیق با استفاده از نرمافزار  PLSپرداختهشده است.

شکم .2مدل ساختاری فرضیه تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی
همانطور که در شکم  2قابمم شاهده ا ست اعداد روی م سیرها ن شاندهنده ضریب م سیر
متغیرهای پژوهش و اعداد روی فلشهای متغیرهای آشاااکار بیانگر بارهای عاملی ساااؤاالت
ا ست .ضرایب م سیر و بارهای عاملی متغیرها و گویههای پژوهش در سط  0/95موردبرر سی
قرارگرفته شاااد که مطابق شاااکم  2بار عاملی تمام متغیرها در حد قابمقبول باالتر از 0/7
میبا شند این بدین معنی ا ست که ضریب همب ستگی متغیرهای آ شکار در برآورد متغیر پنهان
مربوط به خود از قدرت الزم برخوردار است
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شکم .3مدل ساختاری فرضیه تحقیق همراه با ضرایب معناداری
مالک تائید فر ضیههای پژوهش این ا ست که ضرایب م سیر مثبت و آماری معناداری باالتر از
قدر مطلق 1/96باشد .در جدول  6نتایل فرضیههای پژوهش مشاهده میشود.
جدول  .6نتایل آزمون فرضیهها
فرضیهها

آگاهی  >-سهولت
آگاهی  >-سودمندی
آگاهی  >-نگرش
سهولت  >-سودمندی
سهولت  >-نگرش
سودمندی  >-نگرش
نگرش  >-ارزشآفرینی

ضریب مسیر

0/576
0/530
0/216
0/258
0/364
0/277
0/690

انحراف

آماره

مقادیر

استاندارد

T

P

0/043
0/044
0/050
0/048
0/048
0/051
0/030

13/455
12/145
4/347
5/408
7/626
5/411
23/105

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از پژوهش حاضااار ،ارزشآفرینی برای مشاااتری از طریق ایجاد آگاهی از خدمات ،ساااهولت و
سودمندی ادراک شده از خدمات و نگرش ن سبت به خدمات ارائه شده تو سط اپلیکی شن آ سان پرداخت
(آپ) اسااات .نگاهی به نتایل حاصااام از آزمون معادالت سااااختاری انجامشاااده به کمک نرمافزار

 SMART PLS3نشان از تائید  7فرضیه مطرذشده در تحقیق دارد .بهطوریکه:
نتایل حاصم از تحقیق حاضر گویای آن است که میزان ذهن آگاهی بر سهولت ادراکشده،
سودمندی ادراکشده و نگرش به کاربرد اپلیکیشن آپ تأثیرگذار بوده است (فرضیههای اول ،دوم
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و سوم) .آگاه ساختن کاربران از تفاوتهای بین اپلیکیشن آپ و سایر اپلیکیشنهای مشابه،
برجسته کردن ویژگیهای بارز و منحصربهفرد آن ،تشری و توضی نحوه کمک این اپلیکیشن
برای اداره فعالیتهای روزمره ،و  ...همگی کارکردهایی هستند که بازاریابان با تمرکز بر آن
میتوانند در جهت متمایز ساختن این اپلیکیشن به موفقیت دست یابند .با توجه به نوع جامعه
هدف ،بهتر است که عالوه بر تبلیغات و اطالعرسانی در شبکههای اجتماعی ،روی تبلیغات در
رسانههای عمومی (تلویزیون و رادیو) بیشتر سرمایهگذاری کرد .نتایل حاصله با تحقیقات فالوین
و همکاران ( ،)Flavian & et al, 2020سان و همکاران ( ،)Sun & et al., 2016و کوکسال
( )Koksal, 2016مطابقت دارد.
تأثیر ادراک ساااهولت کاربرد اپلیکیشااان آپ بر ساااودمندی کاربرد و نگرش به کاربرد آن
(فرضیههای چهارم و پنجم) به تائید رسیده است .نظرسنجیها نشان داده ،اپلیکیشن آپ فضای
کاربری بسیار ساده دارد که باعث میشود همه افراد بتوانند بهسادگی از آن استفاده کنند و حتی
میتواند برای افراد سالخوردهتر نیز مناسب عمم کند .همچنین زبان برنامه آپ فارسی است که
اسااتفاده از آن را برای کاربر سااادهتر میکند ( .)/https://asanpardakht.irوجود این امکانات
کار با اپلیکی شن آپ را رو شن و قابمدرک ساخته ا ست؛ باعث شده کار با اپلیکی شن آپ ،به
تالش ذهنی زیادی احتیاج ندا شته با شد؛ ا ستفاده از آن آ سان با شد .این ویژگیها باعث ترغیب
احساااات ساااودمندی و نگرش مثبت به این اپلیکیشااان در بین کاربران شاااده اسااات .برای
برجسته سازی سهولت کاربرد ،توصیه می شود اپلیکیشن آپ ،امکان استفاده از فنّاوری NFC1را
برای کاربران خود فراهم سازد .افرادی که از این نرمافزار استفاده میکنند ،کافی است به هنگام
پرداخت وجه موبایم خود را به دسااتگاههای کارتخوان که دارای  NFCهسااتند ،نزدیک کنید.
همچنین امکان اینکه فرد بتواند بدون نیاز به دسااترس ای به کارتبانکی بینالمللی و یا حساااب
ارزی از ساااایتهای مختلف خارج از کشاااور خرید کرده و پرداخت را انجام دهد ،را نیز فراهم
سااازد .نتایل حاصااله با تحقیقات فالوین و همکاران ( ،)Flavian & et al, 2020صاافری و
همکاران  ،)Safari et al., 2020( ،نگوین و همکاران  ،)Nguyen et al., 2020( ،و گان و
همکاران )Gan et al., 2016( ،مطابقت داشاااته ولی با نتیجه تحقیق کارمیان و همکارانش
( )1399مطابقت ندارد.
 1واژه  NFCمخفف عبارت  Near Field Communicationاست که در زبان فارسی به آن “ارتباط حوزه نزدیک” گفته
میشود.
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تأثیر ادراک سودمندی کاربرد اپلیکی شن آپ بر نگرش به کاربرد (فر ضیه ش شم) نیز به تائید
رسیده است .اپلیکیشن آپ با ارائه خدماتی از قبیم پشتیبانی (در شرایطی مانند کم شدن پول از
ح ساب ولی دریافت نکردن خدمات و موارد م شابه این) ،کیف پول و امتیاز (امکان شارژ گزینه
کیف پول و خرید از طریق آن بدون نیاز به اطالعات کارتبانکی ،همچنین کساااب امتیاز بابت
تراکنشها و فعالیتهای انجام شده و امکان ا ستفاده از آن بهعنوان کیف پول) ،خدماتر سانی
(امکان پرداخت تخلفات ق ضایی ،امکان برر سی شرایط بیمه مختلف و متفاوت ،د ستر سی به
فروشااگاهها و سااوپرمارکتها ،امکان مشااارکت در کمتینهای خیرهای) ،پرداخت بدون کارت
(اسااکن کردن کد  QRدسااتگاه خودپرداز) ،و خدمات جامع (انتقال وجه ،پرداخت قبوض ،خرید
شاااارژ و یا خرید بساااتههای اینترنتی با تنوع باال ،اساااتعالم موجودی و نمونههای مشاااابه)
( ،)/https://asanpardakht.irز ندگی روزمره کاربران را بهبود بخشااا یده؛ با عث افزایش
اثربخ شی و بهرهوری شده؛ و بهطورکلی در زندگی روزمره کاربران مفید واقع شده ا ست .از این
طریق سودمند بودن خود را در نزد کاربران به اثبات ر سانده و منجر به افزایش نگرش مثبت به
خود شااده اساات .در جهت ارتقای سااودمندی کاربرد ،توصاایه میشااود اپلیکیشاان آپ جهت
محافظت از اطالعات قابم شنا سایی شخ صی و حفظ حریم خ صو صی کاربران (به فرض در
مقابمم شاهده اطالعات توسط شرکتهای واب سته و یا تبلیغات بازاریابی) امکان خاموش کردن
این گزینهها را برای کاربر مهیا سازند .تو صیه می شود اپلیکی شن آپ ،تدابیر امنیتی منا سبی را
جهت حم اختالفات به وجود آمده بین خریدار و فرو شنده ،تعبیه کند .به عبارتی سالمت فرایند
خرید را تضمین کند .برای پرداختهایی که باید بهصورت ماهانه انجام شود ،توصیه میشود که
امکان یادآوری هایی برای پرداختهای دورهای تعبیه شاااود .در صاااورت نیاز به پرداختهای
گروهی (خرید یک هدیه) ،امکان تشاااکیم گروه و پیگیر افرادی که پول پرداخت کردهاند یا
پرداخت نکردهاند ،مهیا شود .اپلیکیشن آپ برنامهای را راهاندازی کند که در صورت گم شدن یا
دزدیده شاادن تلفن همراه کاربران بتوانند کارت مجازی را از راه دور پاککنید و کارت اعتباری
خود را ایمن نگهدارند .نتیجه حاصاااله با تحقیقات فالوین و همکاران ( Flavian & et al,
 ،)2020صااافری و هم کاران ( ،)Safari et al., 2020ع بدالرح مان و حسااان ( Abdull
 ،)Rahman, N.L., Hassan, 2017لیبانا-کابانیالز و همکاران ( Liebana-Cabanillas et
 ،)al., 2018و کارمیان و همکارانش ( )1399مطابقت دارد.
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درنهایت نتایل گویای آن اساات که تأثیر نگرش به کاربرد اپلیکیشاان آپ بر ایجاد ارزش برای
مشااتر ی (فرضاایه هفتم) نیز به اثبات رساایده اساات .نظرات کاربران مبنی بر دوساات داشااتن،
عاقالنه دان ستن ،خوب بودن این ایده ،و اح سات لذتبخش بودن کاربرد اپلیکی شن آپ ،منجر
شده است که کاربران از بهکارگیری این اپلیکیشن احسات رضایت داشته باشند ،آن را بهعنوان
یک اپلیکی شن ایدهآل بهکارگیرند ،تمایم دا شته با شند که رابطه خود با این اپلیکی شن را ادامه
د اده و در ج ستجوی اپلیکی شن جایگزین نبا شند ،و درنهایت تمایم دا شته با شند که آن را به
دیگران توصااایه نمایند .نتیجه حاصاااله با تحقیقات فالوین و همکاران ( Flavian & et al,
 ،)2020و مصطفی ( )Mostafa, 2020مطابقت دارد.
ازجمله محدودیت هایی که تحقیق حا ضر با آن مواجه بوده این است که :به دلیم شرایط شیوع
بیماری کووید 19و عدم امکان ارتباط حضااوری ،جمعآوری دادهها بهصااورت آنالین صااورت
گرفته که ممکن است اعتبار پاسخها را زیر سؤال ببرد .این تحقیق در دورهای صورت گرفته که
(شااایوع بیماری کووید )19تجارت الکترونیکی ،دیجیتالساااازی و سااایساااتم هایی که به
مصااارفکنندگان اجازه میدهد از تمات مساااتقیم فیزیکی جلوگیری کنند ،در حال تبلیغ و
گساااترش هساااتند .این مطالعه برای اولین بار نظر یه ذهن آگاهی را بهعنوان عاملی مؤثر در
استفاده از اپلیکیشنها ارائه داده است.
ازاینرو به محققین آتی توصااایه میشاااود در تحقیقات بعدی هم از روش های آنالین و هم
حضااوری برای جمعآوری دادهها اسااتفاده کنند .در دوران پس از کووید 19که رفتارها تثبیت و
منظم شدند ،برر سی تأثیر واقعی و طوالنیمدت ا ستفاده از اپلیکی شنها ضروری خواهد بود.
نقش ذهن آگاهی در پژوهشهای اینچنینی ،برای کساااب اعتبار بیشاااتر هنوز نیاز به آزمایش
بیشتر و بررسی و تکرار دارد.
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