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Abstract
As mobile technology is continued to advance, a new platform of advertising known as mobile advertising (m-advertising)
has been emerged. Earlier studies have provided no multi-dimensional vision from the perspective of personal,
environmental, and technological factors and simultaneously a study discussing acceptance and use. Based on this logic, this
research is aimed to discuss the factors affecting Behavioral Intention (BI) of users to use mobile advertising through an
expansion of the United Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). The present research is descriptive-survey
and its statistical population consists of the students of Kharazmi University. A total of 472 acceptable samples were
collected using random sampling method. Moreover, the collected data were analyzed using structural equation modeling
and confirmatory factor analysis. Findings of the research showed that Personal Innovation in Information Technology
(PIIT), Perceived Enjoyment (PE), Social Influence (SI), Performance Expectancy (PE) and Compatibility (CMP) have a
positive and significant effect on behavioral intention to use mobile advertising. Furthermore, Self-Efficacy (SEEF),
Facilitating Conditions (FC), and Effort Expectancy (EE) have no effect on behavioral intention.
Keywords: Mobile Advertising, Consumer Behavior, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, Technology
Acceptance Model, Activity Theory.
)UTAUT( بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرفکنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی
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چکیده
 در مطالعات گذشته دیدی چندبعددی از منردر. بستری از تبلیغات با نام تبلیغات موبایلی شناخته شده است،با توجه به اینکه فناوریهای موبایل به سرعت در حال پیشرفت است
 این پژوهش عوامدل اررگدذار بدر، براساس این منطق. وجود ندارد، محیطی و فناورانه و مطالعه ای که به طور همزمان به مسئلة پذیرش و استفاده توجه کرده باشد،عوامل فردی
 ایدن پدژوهش از. بررسی میکندد6(UTAUT) قصد رفتاری مصرف کنندگان را به دلیل استفاده از تبلیغات موبایلی با بسطی از مدل یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی
 نمونة قابدل قبدول جمد آوری شدده127  دانشجویان دانشگاه خوارزمی است که با روش نمونهگیری تصادفی تعداد، پیمایشی بوده و جامعة آماری آن-نوع مطالعات توصیفی
 یافتههدا نشدان مدیدهدد کده.شده است

 تجزیه و تحلیل9(CFA) و تحلیل عاملی تأییدی7(SEM)  دادههای جم آوریشده با روش مدلسازی معادالت ساختاری.است

 انترار عملکرد و سازگاری به طور مثبت و معناداری بر قصد رفتاری بدرای اسدتفاده از تبلیغدات، تأریر اجتماعی، لذت درک شده،نوآوریهای شخصی در تکنولوژی اطالعات
. شرایط تسهیلکننده و انترار تالش بر قصد رفتاری اررگذار نیستند،موبایلی اررگذارند و خودکارآمدی
. نرریة فعالیت،1(TAM)  مدل پذیرش تکنولوژی،(UTAUT)  تکنولوژی، نرریة یکپارچة پذیرش، رفتار مصرفکننده، تبلیغات موبایلی:کلید واژهها

1

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
Structural Equation Modeling
Confirmatory Factor Analysis
4
Technology Acceptance Model
2
3

* نویسنده مسؤول
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مقدمه و بیان مسئله

چندرسانهای تبلیغاتی ،تبلیغات بازیهای تلفدن همدراه و

از اولین انتقال موفدق بدیسدیم امدوار رادیدویی در سدال

آگهیهای تصویری موبایل (قبل ،اواسط و بعد رل) .بده

 6391توسط فیزیکدان ایتالیایی «گوگلیمدو مدارکونی،»6

با توجه به اینکه کاندالهدای تبلیغداتی مدذکور از سدیمی

ارتباطات بیسیم به بخش مهمی از زندگی افراد تبددیل

(مثل کامپیوترهدای شخصدی) بده محدیط بدیسدیم (مثدل

شده است .پیشرفت تکنولوژیهای ارتباط بیسدیم مثدل

دستگاههای موبایل) انجام میشود ،مطالعه دربارة روش

تلفنهای موبایل ندهتنهدا بازاریابدان را قدادر بده برقدراری

پددذیرش تبلیغددات موبددایلی مصددرفکنندددگان ضددروری

ارتباط با مصرفکنندگان میکند ،بلکه سبب میشود تا

است؛ بدین ترتیب ایدن پدژوهش دربدارة عوامدل مهمدی

پیامها را به مشتریانشان از طریدق راههدای خالقانده ارا ده

است کده رفتدار مصدرفکننددگان بده پدذیرش تبلیغدات

 .)7113 ،7درگیدددریهدددای اسدددتفاده از

موبایل را تحریک میکند .بسیاری از مطالعدات گذشدته

دستگاههای موبایل برای ارتباطات از یکسو به بخشدی

از مدددل پددذیرش تکنولددوژی 1بددرای بررسددی پددذیرش

حیاتی از فعالیتهدای روزاندة مصدرفکننددگان تبددیل

تکنولددوژی اسددتفاده کددردهانددد و تددالش کمددی در بدده

شده است و از سدوی دیگدر ،تحدوالت مدداوم اینترندت

کدددارگیری نرریدددة یکپارچددده پدددذیرش و اسدددتفاده از

همراه با ضریب نفوذ زیاد تلفنهای موبایدل ،پلتفرمدی را

تکنولدوژی وجددود داشدته اسددت .بدا توجدده بده مطالعددات

برای فعالیدت هدای بازاریدابی ایجداد کدرده اسدت کده بدا

گذشته دیدی چندبعدی از منرر عوامل فردی ،محیطدی

عنددوان تبلیغددات موبایددل شددناخته شدددهانددد .از طریددق

و ابزاری (تکنولوژی) و همچنین مطالعهای کده بده طدور

دستگاههای موبایل ،بازاریابان میتوانند پیامهای موبایدل

همزمان به مسئلة پذیرش و اسدتفاده توجده کدرده باشدد،

خود را برای برقراری ارتباط با مصدرفکننددگان بدرای

وجود نداشته است .این پژوهش نخستین اقددامی اسدت

محصوالت و خدمات خود ،سدازمان دهندد .از ایدن رو،

تا کمبودهای ادبیات را با ارا ة درک نرریمحدور روی

دیگر دستگاههای موبایل صرفاً برای برقراری ارتباطدات

عوامدل فدردی ،محیطدی و تکنولدوژیکی برطدرف کنددد؛

صوتی یا بررسی پیامهدا در نردر گرفتده نشددهاندد ،بلکده

امری که مصرفکنندگان را به داشتن نگدرش مطلدو

دستگاههای موبایل در نقش کانال تبلیغی برای دسترسی

دربارة تبلیغات موبایل تحت تأریر قرار میدهد .با مدرور

به بخشهای مصرفکنندة خاص براساس ترجیحدات و

مناب پیشین در پژوهشهای خدارر از کشدور در حدوزة

9و

تبلیغات موبایلی ،پژوهشی نیست که در آن مدل جامعی

همکددداران .)7161 ،انجمدددن بازاریدددابی تلفدددن همدددراه

را طراحی کرده باشد و عوامدل فدردی ،تکنولدوژیکی و

(1واژگددان صددنعتی بازاریدددابی تلفددن همدددراه،)7167 ،1

محیطددی بددا هددم در نررگرفتدده شددده باشددند .در بررسددی

تبلیغددات موبایددل را بدده عنددوان «یددک فددرم از تبلیغددات را

پژوهشهای داخل ایران نیز ،پژوهشی با گسدترش مددل

تعریف میکند که بدا مصدرفکنندده  /هددف از طریدق

 UTAUTدر ایددن حددوزه یافددت نشددد .براسدداس ایددن

یک گوشی ارتباط برقرار کرده است» .اشکال تبلیغدات

منطق ،مقالة حاضر بدا توسدعة مددل پکپارچده پدذیرش و

موبایلی عبارتاند از :سرویس پیام کوتاه ،سرویس پیام

اسدددتفاده از تکنولدددوژی 2پدددذیرش تبلیغدددات موبدددایلی

دهنددد (جوندد

عددادات مصددرف در نرددر گرفتدده شدده اسددت (ون د

1

Gugliemo Marconi
Jong
3
Wong
4 Mobile Marketing Association
5 Mobile Marketing Industry Glossary

مصرفکنندگان را بررسدی مدیکندد .بددین ترتیدب ،بدا

2

6 Technology Acceptance Model
7
Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology
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توجدده بدده گسددترش روزافددزون موبایددل در جامعدده و بدده

همانند مدلهای پذیرش قبلی به تجزیده و تحلیدل رفتدار

کارگیری آن در نقش یدک رسدانة ارتبداطی بازاریابدان،

استفاده و قصد برای استفادهکردن از تکنولوژی کمدک

برای انجام علمدی تبلیغدات ضدروری اسدت کده عوامدل

میکندد UTAUT .را ونکداتش 7و همکداران ()7119

تأریرگذار بر قصدد یدا نیدت افدراد بده منردور اسدتفاده از

توسعه داده اندد کده در واقد همدان بسدط مددل پدذیرش

تبلیغات موبایلی شناسایی شوند تا با در نردر گدرفتن آن

تکنولوژی ) 9(TAMاست .شایان ذکر است کده مددل

عوامل ،استفادة افراد از تبلیغات موبایلی افزایش یابد .بدا

 ،UTAUTتغییری از پدذیرش تکنولدوژی بده دیددگاه

توجه به اینکه در کشور چنین پژوهشی با در نرر گرفتن

واحد و یکپارچه اسدت .مددل  UTAUTمتشدکل از 1

عوامل فردی ،محیطی و تکنولوژیکی انجام نشده اسدت

سددازه اسددت کدده بددر اسددتفاده و اتخدداذ اسددتفادهکنندددة

و پژوهشهای مشابه اندکی در خدارر از کشدور انجدام

تکنولوژی اطالعات تأریر میگذارد .سده عامدل مسدتقیم

شده ،ضرورت اجرای این پژوهش دو چندان میشود.

قصد بده منردور اسدتفادهکدردن انتردار عملکدرد ،انتردار

بر این اساس ،سؤاالت این پژوهش به صدورت زیدر
تعریف میشود:

تسدهیلکنندده و قصددد ،بدا عندوان عوامددل مسدتقیم رفتددار

سؤال اصلی
-6

تددالش ،تددأریر اجتمدداعی هسددتند؛ در حددالیکدده شددرایط
استفاده معنی مدیدهندد (ونکداتش و همکداران.)7119 ،

چگونه عوامل فردی ،محیطی و تکنولوژیکی

باعث رفتار استفادة مصرفکننده میشود؟

عالوه بر این ،مدل ونکاتش و همکداران ،جدنس ،سدن،
تجربه و میل به استفاده را در نقش تعدیلگرهایی بدرای

سؤاالت فرعی

درک بهتددر پیدیدددگی پددذیرش تکنولددوژی اطالعددات

 -6چگونددده عوامدددل فدددردی بدددر قصدددد رفتددداری

درمیگیرد.

مصرفکننده تأریر میگذارد؟
 -7چگوندده عوامددل محیطددی بددر قصددد رفتدداری

نظریة فعالیت

4

نرریددة فعالیددت را اولددینبددار ویگوتسددکی 1بددرای درک

مصرفکننده تأریر میگذارد؟
 -9چگونه عوامل تکنولوژیکی بدر قصدد رفتداری
مصرفکننده تأریر میگذارد؟

قابلیتهای روانی فرد از طریدق تجزیده و تحلیدل عمیدق
جنبه هدای فرهنگدی و فندی اعمدال انسدان ارا ده داد .ایدن
نرریه بر عوامل اجتماعی و تعامل بین انسانها (فاعدل) و

مبانی نظری و توسعة فرضیات

محیطهایشان متمرکز است و توضیح میدهدد کده چدرا

مدددل یکپارچدده پددذیرش و بدده کددارگیری

میانجیگری ابدزار ،نقدش محدوری در رویکدرد فعالیدت

تکنولوژی )(UTAUT

ایفا میکند .رفتار کاربر بده زمیندهای کده کداربر در آن

1

 UTAUTیکی از آخرین مدلهدای پدذیرش و اتخداذ

قرار گرفته (مانند محیط اجتماعی) مربوط است .تئدوری

تکنولوژیهای عمدومی شدناخته شدده اسدت و بده طدور

فعالیدت بده سیسددتم اطالعدات بده عنددوان یدک محصددول

فزایندددهای محققددان را بدده خددود جلددب کددرده اسددت تددا

ساخت دست انسان یا ابزار توجه میکند و برای تجزیده

پذیرش تکنولوژیهای جدید کداربران را بررسدی کندد.

1

Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology

2 Venkatesh
3 Technology Acceptance Model
4
Activity Theory
5
Vygotsky
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و تحلیل روابط تعاملی میان رفتار انسان و وابستگیهدای

نرریة فعالیت برای درک بهتر عوامل تأریرگذار بر قصد

اجتماعی به کار برده میشدود (حسدیا و و چدن.)7161 ،

و اسددتفاده تبلیغددات موبددایلی انجددام شددود .چددارچو

در صنعت تبلیغات موبدایلی (محدیط) ،دسدتگاه موبایدل

پددددژوهش براسدددداس نرریددددة فعالیددددت و بسددددطی از

(ابددزار) ،نددوعی ابددزار اطالعدداتی سدداختة دسددت انسددان و

مدل UTAUTشامل سه دسته عوامدل اسدت :عوامدل

کاربران برای استفاده از تبلیغدات موبدایلی (اهدداف) در

ابددزاری (تکنولددوژی) ،عوامددل فددردی (فاعددل) ،عوامددل

نرددر گرفتدده شددده اسددت؛ بدده عبددارت دیگددر ،اس دتفاده از

محیطی (سازمان) .عوامل فدردی شدامل خودکارآمددی،

تبلیغات موبایلی شامل فرایندهای تطبیقی یادگیری است

نوآوریهای شخصی در فناوری اطالعات ،اضدطرا و

که فعالیتهای انبوهی را در بر میگیرد .بددین ترتیدب،

لذت درکشده اسدت (کداروری 7و همکداران7169 ،؛

پژوهشدی ایدن مطالعده اتخداذ

 )7167 ،و عوامل محیطدی شدامل تدأریر

نرریة فعالیت ،چهارچو

ژان

و خون

شد تا بینشهایی را ارا ه کند که عوامل مؤرر بر استفاده

اجتمدداعی و شددرایط تسددهیلکننددده اسددت (کدداروری و

از تبلیغات موبایلی را براساس ابعداد محیطدی ،ابدزاری و

همکدداران7169 ،؛ حسددیا و و چددن ) 7161 ،و عوامددل

فاعل (انسان) بیان کند .این عوامل برای فهمیدن عوامدل

تکنولدددوژی شدددامل انتردددار عملکدددرد ،انتردددار تدددالش،

تأریرگددذار بددر رفتددار مصددرفکننددده بددرای اسددتفاده از

سددازگاری و پیدیدددگی اسددت (حسددیا و و چددن7161 ،؛

تبلیغددات موبددایلی (هدددف) حیدداتی هسددتند (یوسددف 6و

کاروری و همکاران.) 7169 ،

همکاران )7119 ،چارچو

پژوهشی مشدابهی از نرریدة
4

فعالیددت ارا دده کددرده و اسددتدالل مددیکننددد کدده اجددرای

خودکارآمدی 9و قصد رفتاری

فندداوریهددای اطالعدداتی بهداشددت و درمددان بدده تناسددب

خودکارآمدی در واق  ،قضاوت فرد از توانایی خود بده

صحیحی در میان عناصر انسانی ،سازمانی و فنی بسدتگی

اسدتفاده از فندداوری (بدرای مثددال ،کدامپیوتر یددا اینترنددت)

دارد (حسددیا و و چددن )7161،نیددز چددارچو پژوهشددی

تعریف شده است تا وظیفه یدا کدار خداص را بده انجدام

مشابهی ارا ه کردند و برخی از عوامل فداعلی (انسدان)،

برساند .سطح مهارت کاربر نهایی در دستکاری فناوری

عوامل محیطی (سدازمان) ،عوامدل ابدزاری (تکنولدوژی)

داده شده ،نشان میدهد که بر نتیجة ارربخشی سیستم ارر

را تأیید کردند که در تئوری فعالیدت ذکدر شدده بدود و

میگذارد و افزایش مجموعدهمهدارت و داندش مشدتری

بایدددد هنگدددام معرفدددی راهنمددداییهدددای عملدددی بدددالینی

بدددرای اسدددتفاده اسدددتراتژیک از تکنولدددوژی اطالعدددات
1

کامپیوتریشده در نرر گرفته شود .نرریة فعالیت نیدز بدر

ضدروری اسددت (اودو و همکدداران .)7161 ،عبدداسزاده

تعامددل میددان فاعددل (انسددان) ،محددیط (سددازمان) و ابددزار

( )6936پژوهشددی بددا عنددوان «تحلیددل عوامددل مددؤرر بددر

(تکنولوژی) تأکید میکند.
در این پژوهش ،مددل  UTAUTبدا ادادامکدردن
ندددوآوریهدددای شخصدددی در تکنولدددوژی اطالعدددات،
پیدیدددگی ،سددازگاری ،اضددطرا و خودکارآمددددی،

گرایش رفتاری مشتریان باندکهدا نسدبت بده بانکدداری
سیار ،مطالعة مدوردی :مشدتریان شدعب باندک صدادارت
تهران» انجام داده است .یافته ها نشان میدهد کده متغیدر
خودکارآمدی بدر گدرایش رفتداری مشدتریان نسدبت بده

عوامل مستقیم قصد رفتاری گسترش یافته اسدت تدا اردر
این عوامل هدم سدنجش شدوند و تقسدیمبنددی براسداس
Yusof

1

2

Karuri
)Self-Efficacy(SEFF
4
Behavioral Intention
5
udo
3
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بانکداری سیار به طدور مسدتقیم تأریرگدذار بدوده اسدت.

اطالعات و آگاهی از خدمات تأریر معناداری بر پذیرش

کارتر 6و همکاران ( )7166در پژوهشی با عنوان «نقش

و رضایت مشتری دارد .امروزه با پیشرفت دسدتگاههدای

امنیددت و اعتمدداد در پددذیرش پرکددردن فددرم مالیددات بدده

موبایددل و ظهددور تکنولددوژی ارتبدداط حددوزة نزدیددک

صورت آنالین» نشان دادهاند که عوامل شخصدی (مثدل

) ،(NFC1پرداختها با دستگاه موبایل انجام میشدود.

خودکارآمدی) همراه با عوامل مددل  UTAUTتدأریر

به دلیل وجود چنین پیشرفتی ،تدان 1و همکداران ()7161

بسیاری بر قصد افراد پرکنندة فدرم الکترونیکدی مالیدات

پژوهشی با عنوان «کارت اعتباری موبدایلی :مدرز بعددی

دارد؛ بدین ترتیب ،فرضیة زیر ارا ه میشود:

پرداخت موبایلی؟» انجام دادهاند و دادههدا از میدان 611

فرضیة فرعی  -6-6خودکارآمدی به طدور مثبدت و

پاسخدهنده جم آوری شده که نشاندهندة ایدن هسدتند

معناداری بر قصد رفتاری مصرفکننده برای استفاده از

کدده نددوآوریهددای شخصددی در تکنولددوژی اطالعددات

تبلیغات موبایلی مرتبط است.

بیشترین تدأریر را بدر قصدد رفتداری دارد؛ بددین ترتیدب،
فرضیة زیر پیشنهاد میشود:
7

فرضدددیة فرعدددی -6-7ندددوآوریهدددای شخصدددی در

و قصد رفتاری
نوآوریهای شخصی در تکنولوژی اطالعدات بده «میدل

تکنولوژی اطالعات به طور مثبت و معنداداری بدر قصدد
رفتاری مصرفکننده برای اسدتفاده از تبلیغدات موبدایلی

(رضایت) فرد بدرای آزمدودن هدر تکنولدوژی جدیددی»

مرتبط است.

نوآوریهای شخصی در تکنولوژی اطالعدات

اشدداره مددیکنددد .نددوآوریهددای شخصددی در تکنولددوژی
اطالعات مبتندی بدر نرریدة انتشدار ندوآوری معرفدیشدده

اضطراب 2و قصد رفتاری

است که به موجب آن محصول جدید ،ایدده یدا مفهدوم

اضطرا

توسط افراد خالق برای آزمودن تکنولوژیهدای جدیدد

موقت آن ترس و دلهره و پرخاشگری را تجربه میکند

 9و همکاران .)7161 ،به

کدده اسددتفاده از کانددال خریددد آنالیددن مطددر مددیکنددد.

طور کلدی ،سدطح بداالتر تفکدر مثبدت بدرای تکنولدوژی

اضطرا  ،ناراحتی عاطفی است که به تعامالت مشدتری

جدید از طریق سطح باالتری از نوآوری شخصی تولیدد

بددا فروشددگاههددای مجددازی از طریددق زیرسدداختهددای

پیشبینی شده پذیراست (ون

به درجهای اشداره مدیکندد کده فدرد بده طدور

9

 1و همکدداران .) 7169 ،هاشددمیان

ارتباطی اینترنت وابسته است (کلیدک  .)7166 ،کلیدک

( )6993با توجه به اینکه رشد بده کدارگیری تکنولدوژی

( ،)7161پژوهشددی بددا عنددوان بررسددی اضددطرا خریددد

اطالعات در صنای مختلف ازجملده صدنعت بانکدداری

آنالین مشتری با استفاده از چهارچو تئوری یکپارچدة

در دنیا رو به افزایش است ،پژوهشدی بدا عندوان «تحلیدل

پددذیرش و اسددتفاده از تکنولددوژی ) (UTAUTانجددام

فاکتورهای موفقیت در پذیرش بانکدداری الکترونیدک؛

داده است .نتای نشان میدهد که اضطرا تأریر مستقیم

شددده اسددت (واندد

3

مطالعة موردی :باندک سدامان» انجدام داده اسدت؛ نتدای

منفددی بددر سددازة قصددد رفتدداری دارد .لددو و سددو ()7113

نشددان مددیدهددد کدده نددوآوری شخصددی در تکنولددوژی

پژوهشی با عنوان عوامدل تأریرگدذار بدر قصدد خریدد از
سایتهای شبکة خرید موبایل انجام دادهاند .یافتدههدای

1

5

2

6
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آنها نشان میدهد که اضطرا مانعی مؤرر بر استفاده از

است که لذت تأریر مسدتقیمی بدر نیدات اسدتفادة مدداوم
1

سیستمهای نوآورانه است و هدمچندین پدیشبیندیکننددة

دارد .سان و همکاران ( ،)7169در پژوهشدی بدا عندوان

منفی و کلیدی نیات مشتری برای اسدتفاده از تلفدنهدای

«درک قصددد مددداومت کدداربران نسددبت بدده شددبکههددای

موبایل است؛ بدین ترتیب ،فرضیة زیر ارا ه میشود:

اجتماعی آنالین :مدل نرری یکپارچه» ،مددل یکپارچدة

فرضیة فرعی  -6-9اضطرا ارر منفی بر قصد رفتداری
مصرفکننده برای استفاده از تبلیغات موبایلی دارد.

پژوهش را توسط  971کاربر شدبکة اجتمداعی در چدین
بررسی کردهاند .نتای نشان میدهد که قصدد مدداومت
به وسدیله لدذت درکشدده بده طدور مثبدت و معنداداری

لذت درکشده  6و قصد رفتاری

تحت تأریر قدرار مدیگیدرد؛ بددین ترتیدب ،فرضدیة زیدر

لددذت درکشددده بدده «حدددی کدده فعالیددت اسددتفاده از

پیشنهاد میشود:

سیستمی خداص جددا از هدر عواقدب عملکدرد ناشدی از

فرضیة فرعی -6-1لذت درکشده به طور مثبدت و

اسدتفادة سیسدتم برایشدان لدذتبخدش درک مدیشدود»،

معناداری بر قصد رفتاری مصرفکننده برای اسدتفاده از

اشاره میکند .لذت درکشده بُعددی از انگیدزة دروندی

تبلیغات موبایلی مرتبط است.

است و به لذت و رضایت کسبشده از انجدام فعالیدت
مربددوط مددیشددود .از سددوی دیگددر ،لددذت درکشددده،

تأثیر اجتماعی 1و قصد رفتاری

درواق عامل ذاتی بر طبق نرریة انگیدزه بده رضدایت بده

براسددداس گفتدددة ونکدددانش و همکددداران ( )7119تدددأریر

دستآمده از انجام فعالیت اشاره میکند و اعتقاد بر این

اجتماعی اینچنین تعریف میشود «درجدهای کده یدک

است که پیشدگوییکننددة مهدم در قصدد رفتداری بدرای

شخص درک میکند که دیگران باور دارند که او بایدد

7و

سیسددتم جدیدددی را اسددتفاده بکنددد» .تددأریر اجتمدداعی

همکاران .)7161 ،پژوهشهای گذشته نشان دادندد کده

میتواند که فهم دربارة قصد رفتاری را دربدارة پدذیرش

پدددذیرش تکنولدددوژی اطالعدددات بدددر اشخاصدددی تدددأریر

تکنولوژی اطالعات تسدهیل کندد (وند

 2و همکداران،

میگذارد که لذت یا خوشی را تجربه میکنند (چاند

 .)7161لو 9و همکاران ( )7119تأریر اجتماعی را همدان

و تددان .)7111 ،9افددور ( )6931در پژوهشددی بددا هدددف

میل شخص شر دادهاند برای تأریر گذاشتن بدر روشدی

شناسایی و اولویتبندی عوامدل مدؤرر بدر بده کدارگیری

کدده دیگددران دربددارة انجددامدادن عملددی خدداص فکددر

تکنولوژی موبایلبانک نتیجهگیری کرد کده بده ترتیدب

میکنند؛ برای مثال ،دوستان ،اعضای خانواده ،جامعه یا

بیشترین اولویت متغیدرهدای امنیدت درکشدده ،،لدذت

رسانهها مدیتوانندد شدخص را نسدبت بده قصدد تبلیغدات

درکشده و کیفیت ارتباط بر پذیرش استفاده از همدراه

موبایل تشویق کنند و شخص نیز نرر دیگران را دربدارة

بانک مدؤرر هسدتند .مریکیدوی 1و همکداران ( )7161بده

روشددی آسددان و مفیددد خواهددد سددنجید .بحرینددیزاده و

پژوهشی بدا عندوان «درک لدذت ادراکشدده در زمیندة

خلقددی ( )6936در پژوهشددی بددا عنددوان «بررسددی عوامددل

بددازی موبددایلی بدده منرددور بررسددی ارتبدداط میددان قصددد

مؤرر بر پذیرش بازاریابی توسدط موبایدل و تدأریر آن بدر

مداومت و لذت و عوامل اررگذار بدر لدذتبخدشبدودن

خرید مصرفکننده» عوامل مؤرر بدر پدذیرش بازاریدابی

بازیهای موبایلی پرداختهاند .یافتههای آنها گویای ایدن

توسط موبایل را بررسی کردهاند و با توجه به مطالعدات

1

5

2

6

اسدددتفاده از تکنولدددوژی اطالعدددات اسدددت (ونددد
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انجام شده و تکرارپذیری عوامل این نتای به دست آمد

«پذیرش بانکداری موبایلی مشتری ،هنجدارهدای ذهندی:

کددده عدددواملی چدددون تدددأریر اجتمددداعی ،متغیرهدددای

تددایوان و ویتنددام» انجددام داده اسددت و نتیجدده گرفتدده کدده

جمعیتشناختی مثل سن ،جنسدیت و سدطح تحصدیالت

شرایط تسهیلکننده به طور مثبتی بر نگدرش و قصدد بده

بیشددترین تددأریر را بددر پددذیرش بازاریددابی موبایددل دارنددد.

منرور استفاده از خدمات بانکدداری موبدایلی در ویتندام

پددژوهشهددای وو 6و همکددارانش ( )7119بددا اسددتفاده از

تددأریر مددیگددذارد؛ بدددین ترتیددب ،فرضددیة زیددر پیشددنهاد

مدل  UTAUTبرای بررسی رفتار کداربران ارتباطدات

میشود:

سیار نسل سوم است .براساس نتای این پژوهش ،اررات

فرضیة فرعدی  -7-7شدرایط تسدهیلکنندده بده طدور

اجتمدداعی ،اردر مثبتددی بددر قصددد رفتدداری و درنهایددت بدده

مثبت و معناداری بر قصد رفتداری مصدرفکنندده بدرای

کارگیری خددمات نسدل سدوم ارتباطدات راه دور دارد.

استفاده از تبلیغات موبایلی مرتبط است.

دوستان و خانوادة فرد بر استفاده وی از این خدمات ارر
میگذارند؛ چراکه برخی تصدور مدیکنندد اگدر از ایدن

انتظار عملکرد 1و قصد رفتاری

خدمات استفاده نکنند ،از قافلده عقدب مانددهاندد؛ بددین

ایددن عنددوان ،میزانددی اسددت کدده یددک فددرد معتقددد اسددت

ترتیب ،فرضیة زیر ارا ه

میشود:

اسددتفاده از یددک سیسددتم موجددب بهبددود عملکددرد وی

فرضیة فرعی -7-6تأریر اجتمداعی بده طدور مثبدت و

خواهد شد (آل و قیسی .)7113 ،1نرریة انترار عملکدرد

معندداداری بددر قصددد رفتدداری مصددرفکننددده بدده جهددت

معدددادل بدددا سدددودمندی درکشدددده از مددددل پدددذیرش

استفاده از تبلیغات موبایلی مرتبط است.

تکنولوژی است (ونکانتش و همکاران .)7119 ،یوسفی
( )6939پژوهشددی بدددا عندددوان «ارزیدددابی و رتبدددهبنددددی

شرایط تسهیلکننده 7و قصد رفتاری

فاکتورهای مؤرر در به کارگیری موفق بانکدداری سدیار

این موضوع ،به «درجهای که شخص باور مدیکندد کده

بر پایة فناوری پیامدک در ایدران» انجدام داده اسدت کده

زیرسدداخت فنددی و سددازمانی بددرای پشددتیبانی اسددتفاده از

براسدداس نتددای

آن ،مهمتددرین فدداکتور در اسددتفاده از

سیسددتم وجدددود دارد» ،اشددداره مدددیکندددد (ونکددداتش و

بانکداری تلفن همراه ادارک سودمندی است .از طرفی

همکاران .)7119 ،هنگامیکه کاربران وجدود امکاندات

درک مشتریان از مزایای بانکداری سیار ،بدر پدذیرش و

فنی و مناب برای حمایت از سیستم را بداور دارندد ،آنهدا

استفاده از این نوع بانکداری نقش بسزایی دارد .ون

انترار بیشتری برای پذیرش آنها خواهندد داشدت؛ بدرای

همکاران ( ،)7161پژوهشی با عنوان «تبلیغدات موبدایلی:

مثال ،از نرر زیرساختهای اینترندت ،داندش الزم بدرای

چشمانداز در حال تغییر صنعت تبلیغات» انجام دادهاندد.

دسترسی آنالین ،سازگاری بین تکنولوژیها و سیسدتم،

ایدددن مطالعددده عوامدددل اررگدددذار بدددر قصدددد رفتددداری

و کمک از دیگران؛ به سخن دیگر ،مناب سختافزار و

مصرفکنندگان را برای استفاده از تبلیغدات موبدایلی بدا

ندددرمافدددزار کدددافی ،داندددش تکنولدددوژی اطالعدددات و

ارا ة بسطی از مدل  UTAUTبررسی میکند .یافتدههدا

دسددترسپددذیری دانددش فنددی احتمدداالً موان د اسددتفاده از

با بررسدی  726پاسدخدهندده نشدان مدیدهدد کده انتردار

9و

عملکرد دارای ارر مثبت و معنیداری بدر قصدد رفتداری

 ،)7161( 1پژوهشدی بدا عندوان

مصددرفکنندددگان اسددت .تئددو 2و همکدداران ( ،)7167در

تکنولددوژی جدیددد را کدداهش خواهددد داد (وندد
همکاران .)7161 ،لیاند

و

1

Wu
)Facilitating Conditions (FC
3
Wong
4
Liang
2

5

)Performance Expectancy (PE
6
Al-Qeisi
7
Teo
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پژوهشی با عنوان «آیا هنجارهدای ذهندی و جمعیتدی بدر

بر نگرش فرد در انجام رفتار مدنرر تأریر زیدادی دارد و

پددذیرش بانکددداری موبددایلی اررگددذار اسددت؟» ،عوامددل

از سویی ،این متغیر به طور مستقیم نیز بدر قصدد رفتداری

جمعیتدددی و هنجدددارهدددای ذهندددی بدددا مددددل پدددذیرش

فددرد در اسددتفاده از خدددمات بانکددداری اینترنتددی نقددش
1

تکنولوژی ) (TAMترکیب کردهاند تا قصدد پدذیرش

مهمددی دارد .باتیاسددوی ( ،)7161پژوهشددی بددا عنددوان

بانکداری موبایلی در مالزی را بررسی کنندد .یافتدههدای

«مدددل UTAUTتوسددعهیافتدده بددرای توضددیح پددذیرش

پژوهش نشان میدهد که انترار کارایی به طور مثبدت و

بانکداری موبایلی» برای شناسدایی عدواملی اررگدذار بدر

معناداری بر قصد پدذیرش بانکدداری موبدایلی اررگدذار

پذیرش بانکداری موبایل و درجة نفوذ هریک از عوامل

است؛ بدین ترتیب ،فرضیة زیر ارا ه میشود:

در تایلند انجام داده است .نتدای حاصدل از مددلسدازی

فرضیة فرعی  -9-6انترار عملکرد بده طدور مثبدت و

معادالت ساختاری نشان میدهد که انترار تالش رابطدة

معناداری بر قصد رفتاری مصرفکننده برای استفاده از

مثبت و معناداری با قصد رفتداری بده منردور اسدتفاده از

تبلیغات موبایلی مرتبط است.

بانکداری موبایلی دارد؛ بدین ترتیب ،فرضدیة زیدر ارا ده
میشود:

انتظار تالش 1و قصد رفتاری
بده میددزان سددهولت و راحتددی اسددتفاده از سیسددتم اطددالق

معناداری بر قصد رفتاری مصرفکننده برای اسدتفاده از

میشود که برگرفته از مفاهیم سهولت ادراکدی از مددل

تبلیغات موبایلی مرتبط است.

فرضیة فرعدی  -9-7انتردار تدالش بده طدور مثبدت و

پددذیرش تکنولددوژی اسددت .انترددار ،تددالش سددطحی را
مشخص میکند که به موجب آن شخص تکنولوژی یدا

سازگاری 5و قصد رفتاری
این عندوان ،بده درجدهای گفتده مدیشدود کده ندوآوری،

کمتددری نیدداز خواهددد داشددت (ونکددانتش و همکدداران،

سازگار با ارزشهای موجود ،تجار گذشته و نیازهای

 .)7119پذیرش تکنولوژی یا سیستم جدید زمانی موفدق

پذیرندددگان درک شددده اسددت .سددازگاری درکشددده

خواهد بود که آنها باور دارند یدادگیری روش اسدتفاده

موبایل به حدی که نوآوریهای تلفن همدراه بدا الگدوی

 7و همکدداران.)7161 ،

رفتاری و ارزش ،نیازها و تجربیات گذشدته پذیرنددگان

 9و همکاران ( )7167تشدریح کدردهاندد زمدانیکده

قابلیت سازگاری دارندد ،اشداره مدیکندد (اوی و تدان،1

موان کمتری بدرای مصدرفکننددگان بدرای اسدتفاده از

 .)7161ملکددان ( )6936در پژوهشددی بددا عنددوان «عوامددل

تکنولوژی جدید وجدود داشدته باشدد ،سیسدتم کداربری

مؤرر بر پذیرش خدمات موبایدلباندک توسدط مشدتریان

دوستانه است .در این زمینه ،سدهولت اسدتفاده یدا یداری

بانک سپه» نشان داده که سازگاری ادراکشده بیشترین

سیسددتم خاصددی را درک مددیکنددد کدده بدده تددالشهددای

از سیسددتم آسددان اسددت (وندد
ون

2

کددداربر عددداملی حیددداتی بدددرای تقویدددت قصدددد رفتدددار

تأریر را بر پذیرش خددمات موبایدل باندک دارد .اوی و

مصددرفکنندددگان خواهددد بددود .داورپسددند ( )6931در

همکدددداران ( )7161پژوهشددددی بددددا عنددددوان «ادراک

پژوهشی با عنوان «بررسی نقش عوامل مؤرر بدر پدذیرش

ویژگیهای نوآوری و بیگانگیهدای شدبکه :بانکدداری

خدددمات بانکددداری اینترنتددی توسددط مشددتریان (مددورد

موبایلی» انجام دادهاند .نتای نشان میدهد که سازگاری

مطالعه :بانک ملی شهر رشت) دریافت که انترار تدالش

بر قصد به منرور اسدتفاده از خددمات موبدایلی بده طدور
4

1

)Effort Expectancy (EE
Wong
3
Wong
2

Bhatiasevi
)Compatibility (CMP
6
Ooi & Tan
7
Ewe
5
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مثبددت و معندداداری تددأریر مددیگددذارد .اوی و همکدداران

مصرفکننده برای استفاده از تبلیغات موبایلی ارر منفدی

( )7161بددر افددزایش اسددتفاده از بانکددداری تلفددن همددراه

دارد.

تأکید کردند و به ایدن نتیجده رسدیدند کده سیسدتم بایدد
احساسی را ایجاد کند که بانکداری تلفدن همدراه بدرای

قصددد رفتدداری 1و رفتددار اسددتفاده( 1پددذیرش

اسدتفادة آسددان باشددد و نیددز بدا سددبک زندددگی کدداربران

استفاده)
قصد رفتاری ،میزاندی اسدت کده فدرد برنامدهای را بدرای

فرضددیة فرعددی -9-9سددازگاری بدده طددور مثبددت و

انجام دادن یا ندادن اقدامی خاص در زمان آینده ایجاد

معناداری بر قصد رفتاری مصرفکننده برای اسدتفاده از

کرده است؛ اگرچه نهتنها رفتار واقعی ،قصد رفتاری نیز

تبلیغات موبایلی مرتبط است.

در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخصی کده انگیدزه را

سازگار باشد؛ بدین ترتیب ،فرضیة زیر پیشنهاد میشود:

برای رفتار واقعی آینده تحریک میکند ،اسدتفاده شدده
اسددت (اودو 1و همکدداران  .)7161بدده طددور خدداص در

پیچیدگی 1و قصد رفتاری
پیدیدگی درجهای را نشان میدهد که نوآوری ،دشوار

مفهوم تبلیغات موبایل ،مطالعات گذشته نشدان مدیدهدد

بددرای فهمیدددن ،یددادگیری یددا اسددتفاده درک مددیشددود.

که نگرش مصرفکنندگان به تبلیغات ،به داشتن قدرت

تکنولوژیهای خالقاندهای کده بدرای اسدتفاده آسدانتدر

نفوذ قصدشان بدرای مشدارکت یدا خریدد محصدوالت و

هسددتند و پیدیدددگی کمتددری دارنددد ،بدده احتمددال بیشددتر

خدددمات بددا تبلیغددات موبایددل بسددتگی دارد (اشددرف و

کدداربرانب بددالقوه آن را پذیرفتدده و اسددتفاده مددیکننددد

کمددال .)7161 ،2اسدددی ( )6999پژوهشددی بددا هدددف

(ککددوکی 7و همکدداران .)7161 ،زبردسددت ( )6993در

شناسایی عوامل مؤرر بر پذیرش و اسدتفاده از بانکدداری

پژوهشددی بددا عنددوان «بررسددی میددزان پددذیرش تجددارت

اینترنتی از طریق مددل توسدعهیافتدة پدذیرش تکنولدوژی

الکترونیکی در صنعت بیمه» با تمرکز بر مفهوم پدذیرش

ارا ه داده است .طبق مدل ،به کدار بدردن تکنولدوژی بده

الکترونیکی و نیز نرریة راجرز ،میدزان پدذیرش تجدارت

نیت رفتاری افراد بستگی دارد و همدنین قصدد اسدتفاده

الکترونیک در صنعت بیمه را بررسی کرده است؛ نتای

از خدمات بانکداری اینترنتی تأریر مثبتدی بدر اسدتفاده از

پژوهش او گویای آن است که مهمترین متغیر مدؤرر بدر

این خدمات دارد .پیترو 9و همکداران ( )7161پژوهشدی

میزان پذیرش تجارت الکترونیک از میدان سدایر عوامدل

با عنوان «مدل یکپارچه برای پذیرش پرداخت موبدایلی:

بررسیشده ،متغیر مربوط به پیدیدگی اسدت .کدری  9و

کاربرد تجربی برای حمل و نقل عمومی» انجام دادندد و

همکاران ( ،)7111در پژوهشی بدا عندوان «عوامدل مدؤرر

این مطالعه استفاده و پذیرش پرداختهای موبایلی را بدا

بر خرید مبتنی بر و » ،عوامل اررگذار بر قصد رفتداری

تمرکز بر فناوری بلدیط موبدایلی بده کدار رفتده در زمیندة

در خرید مبتنی بر و را بررسی کردهاند که بدر اسداس

حمددل و نقددل عمددومی را بررسددی مددیکنددد .مدددل پیتددرو

یافتههای آنها مفهوم پیدیدگی دارای روابط معندیداری

همکدداران ( )7161رابطددة مسددتقیم بددین قصددد بدده منرددور

با قصد استفادة مصرفکننده است؛ بدین ترتیب ،فرضیة

استفاده از تکنولوژی و استفادظ واقعی را تأیید میکند؛

زیر پیشنهاد میشود:

بدین ترتیب ،فرضیة زیر ارا ه میشود:

فرضددیة فرعددی  -9-1پیدیدددگی بددر قصددد رفتدداری
4

)Behavioral Intention (BI
)Use Behavior (UB
6
Udo
7
Ashraf & Kamal
8
Pietro
5

1

)Complexity (COM
Ceccucci
3
Craig
2
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فرضیة اصلی  -1قصد رفتاری مصرفکننده به طدور
مثبت و معناداری بر رفتار استفادة مصرفکننده به قصد

7161؛ زاهیدددددول و همکدددداران7169 ،؛ ونکدددداتش و
همکاران)7119 ،

استفاده از تبلیغات موبایلی مرتبط است.
پژوهش ،فرضیههدای اصدلی بده

روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ روش پژوهش ،توصدیفیپیمایشدی

براساس چهارچو

فرضددیة اصددلی  -6عوامددل فددردی برقصددد رفتدداری

است .گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر بده روش

مصرفکننده به منرور پدذیرش تبلیغدات موبدایلی تدأریر

کتابخانددهای و میدددانی انجددام شددده اسددت .ابددزار اصددلی

خواهد گذاشت.

گددردآوری دادههددای الزم در ایددن پددژوهش ،پرسشددنامه

صورت زیر تعریف میشوند:

فرضیة اصدلی  -7عوامدل محیطدی بدر قصدد رفتداری

است که جزو مناب اولیه به شمار میرود .همدنین برای

مصرفکننده به منرور پدذیرش تبلیغدات موبدایلی تدأریر

تجزیه و تحلیدل دادههدا و آزمدون فرضدیات پدژوهش از

خواهد گذاشت.

آزمددون مدددلسددازی معددادالت سدداختاری ) 6(SEMو

فرضیة اصدلی  -9عوامدل فناورانده بدر قصدد رفتداری

بررسی پایایی مدل از ضریب آلفدای کرونبدا  7و بدرای

مصرفکننده به منرور پدذیرش تبلیغدات موبدایلی تدأریر

سنجش بدرازش مددل ارا دهشدده و روایدی پرسشدنامه از

خواهد گذاشت؛ بدین ترتیب ،مدل مفهومی پژوهش بدا

تحلیددل عدداملی تأییدددی  (CFA)9اسددتفاده شددده اسددت.

توجه به مبانی نرری ،مطابق با شکل زیر ارا ه میشود:

جامعدددة آمددداری ایدددن پدددژوهش دانشدددجویان دانشدددگاه
خوارزمی هستند ،بده دلیدل اینکده قشدر جدوان هسدتند و
بیشترین استفاده را از تکنولوژی موبایل دارندد و نیدز در
مقاالت پایه از این نوع جامعه استفاده شده است .حجم
نمونه بر اساس فرمول کالین ( )7161برابر است با  61تا
 71برابر تعداد شاخصها و چون تعدداد شداخصهدا 11
اسددت ،حددداقل تعددداد نموندده  111و حددداکثر آن 311
میشود .با توجه به توزی اینترنتی پرسشنامه ،تعداد 311
پرسشنامه پخش شد و تعداد  127پرسشدنامه پاسدخ داده
شد .روش نموندهگیدری در ایدن پدژوهش ،نموندهگیدری
تصددادفی سدداده اسددت؛ بدددین ترتیددب ،کدده بدده هرایمیددل
دانشجویان که از بخش آموزش دانشگاه دریافدت شدده
بود ،کدی اختصاص داده شد؛ سپس تعدداد  311ایمیدل
به طور تصادفی انتخا

شد .روایی محتوای پرسشنامه با

نرر اساتید دانشگاه و صاحبنرران سنجش شد و سپس
روایی سازة پرسشنامه با کمک تحلیل عاملی تأییددی بدا
نرمافزار لیزرل سنجیده شده است .همة مقادیر بار عاملی

مدل مفهومی پژوهش
(ون

و همکاران7161 ،؛ کلیک7161 ،؛ واند

،

1

Structural Equation Modeling
Cronbach’s a Values
3
Confirmatory Factor Analysis
2
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اسددتاندارد گویددههددا از  1/1بیشددتر شددده اسددت؛ بنددابراین

(جدول )6که نشاندهندة پایایی باالست .ضدریب مدورد

سؤاالت مدنرر از قدرت تبیین خوبی برخدوردار اسدت.

نرر برای پرسشنامه  1/366تعیین شد کده بیدانگر پایدایی

آلفای کرونبدا هریدک از متغیرهدا بیشدتر از  1/9اسدت

باالی ابزار سنجش است.

جدول :1مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیر

میزان آلفای کرونبا

خودکارآمدی

1/999

نوآوریهای شخصی در تکنولوژی اطالعات

1/912
1/972

اضطرا
لذت درکشده

1/311

تأریر اجتماعی

1/379

شرایط تسهیلکننده

1/311

انترار عملکرد

1/922

انترار تالش

1/991

سازگاری

1/312

پیدیدگی

1/373

قصد رفتاری

1/312

رفتار استفاده

1/317

برای شناخت بهتر ماهیت جامعهای کده در پدژوهش

جمعیتشناختی در جدول  7نمایش داده شده است.

بدددر آن تمرکدددز بدددوده نتدددای مربدددوط بددده دادههدددای
جدول :2متغیرهای
جمعیتشناختی

دامنه

تعداد

درصد

پژوهشمتغیر
جنسیت

سن

مقط تحصیلی

مرد

791

13/1

زن

799

11/1

کمتر از  71سال

611

91/7

71-91

772

19/6

91-91

11

66/1

91-11

61

9/7

ببیشتر از 11سال

3

6/3

فوق دیپلم

67

7/1

کارشناسی

672

71/3

کارشناسی ارشد

771

12/1

دکتری و باالتر

613

79/6

پس از اطمیندان از اینکده بده طدور دقیدق سدؤالهدای
پرسشنامه سدازههدای خدود را انددازهگیدری مدیکنندد و

کسب روایی سازه ،در این مرحلده مدیتدوان بده آزمدون
فرضیات پژوهش در قالب تحلیل مسیر پرداخت.
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داده شدهاند .شاخصهای جدول زیر بیدانگر مهدمتدرین
این شاخصها هستند و نشدان مدیدهدد کده الگدو بدرای
تبیددین و بددرازش از وضددعیت مناسددبی برخددوردار اسددت،
تمامی این شاخصها گویای تناسدب مددل بدا دادههدای
مشاهده شده است.
جدول - 3شاخصهای برازش مدل

شددکل :1مدددل سددازی معددادالت سدداختاری مدددل
مفهومی پژوهش (ضرایب استاندارد)
(عوامدل فدردی  ،IFعوامدل مییطدی  ،EFعوامددل
تکنولوژیکی )TF

RMS
EA

Chisquare
/df

1/116

7/21

G
FI

AG
FI

N
FI

NN
FI

CF
I

IFI

37

/31

31

/31

32

32

1/

1

1/

1

1/

1/

آزمون فرضیات پژوهش

نتددای آزمددون فرضددیات تحقیددق بددر مبنددای مدددلسددازی
معادالت ساختاری در جدول  1نشان داده شده است.
ضریب مسیر هر فرضیه در واقد شددت تدأریر متغیدر
مستقل بر وابسته را نشان میدهد.
جدول - 4آزمون
فرضیات

ضریب

ضریب

پژوهششماره

مسیر

معناداری

نتیجه

فرضیه

شددکل :2مدددلسددازی معددادالت سدداختاری مدددل
مفهومی پژوهش (ضرایب معنیداری)

آزمون برازش مدل
برای تعیدین برازنددگی مددل ارا دهشدده در پدژوهش بده
کمک تحلیل عاملی تأییدی «شاخصهدای برازنددگی»6
مختلفی در نرر گرفته شده است که در شکل زیر نشدان
Goodness of Fit

1

فرضیة اصلی 6

1/16

1/19

تأیید

فرضیة فرعی6- 6

1/11

1/91

رد

فرضیة فرعی6- 7

1/61

9/99

تأیید

فرضیة فرعی 6- 9

1/61

7/99

رد

فرضیة فرعی6- 1

1/61

7/93

تأیید

فرضیة اصلی7

1/69

7/91

تأیید

فرضیة فرعی7- 6

1/61

6/39

تأیید

فرضیة فرعی7- 7

1/12

6/13

رد

فرضیة اصلی9

1/71

7/99

تأیید

فرضیة فرعی9- 6

1/61

9/72

تأیید

فرضیة فرعی9- 7

-1/16

-1/61

رد

فرضیة فرعی9- 9

1/79

1/99

تأیید

فرضیة فرعی9- 1

1/61

9/99

رد

فرضیة اصلی1

1/91

2/11

تأیید
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بیث و نتیجهگیری

قصد رفتاری تأریر نمیگذارد؛ در نتیجه فرضدیة مدذکور

در پایان هر فعالیت پژوهشی ،محقق با توجه بده آزمدون

رد میشود.

فرضیه ها و رد یا قبول آنها باید نتای کار را ارا ده دهدد.

فرضیة فرعی  :6-7در این پدژوهش نیدز افدرادی کده

نتددای حاصددل از فرضددیههددا نیددز اسدداس شددکلگیددری

ندوآور هسدتند ،قصدد رفتدداری بیشدتری بدرای پددذیرش و

پیشنهادها برای انجام پژوهش هستند .بدر همدین اسداس،

اسدتفاده از تبلیغددات موبددایلی را خواهندد داشددت و طبددق

در این پژوهش سعی شده است تا روابدط میدان عوامدل

پیشینة بررسیشده (تان 7وهمکاران7161 ،؛ سدرنکو و

فدددردی ،محیطدددی و تکنولدددوژیکی بدددا قصدددد رفتددداری

بونتیس ،)7111 ،9یافتدههدای ایدن پدژوهش نیدز از نتدای

مصرفکنندگان و درنهایدت رفتدار اسدتفاده آنهدا بدرای

آنها -تأریر مثبدت و معندادار ندوآوریهدای شخصدی در

پذیرش تبلیغات موبایلی بررسی شود.

تکنولوژی اطالعات بر قصد رفتاری -پشتیبانی میکندد؛

فرضیة اصلی  :6بر اسداس نتدای ضدرایب معدادالت

به سبب آنکه افراد با ویژگیهای نوآورانه میتوانند که

ساختاری ،ضریب مسیر فرضیة اصلی اول برابدر بدا 1/16

عدم قطعیت در پدذیرش تکنولدوژی جدیدد را مددیریت

و ضریب معنیداری برابر با  1/19است و بده ایدن دلیدل

کنند و بنابراین به طور مثبتی دربارة نوآوری جدید فکر

کدده ضددریب معنددیداری بیشددتر از  6/31اسددت ،بنددابراین

کنند .با توجده بده اینکده اردر ندوآوریهدای شخصدی در

میتوان گفت که عوامل فردی تأریر مثبت و معنیداری

تکنولددوژی اطالعددات بددر قصددد رفتدداری دارای ضددریب

بر قصد رفتاری مصرفکننده بدرای اسدتفاده از تبلیغدات

مسیر برابر با  1/61و ضریب معناداری  9/99است ،بایدد

موبددایلی دارد؛ بدده همددین دلیددل فرضددیة مددذکور تأییددد

گفت که نوآوریهای شخصی در تکنولوژی اطالعات

میشود .در این پژوهش همانطور که بیان شد ،عوامدل

بر قصد رفتاری تأریر مثبدت و معنداداری مدیگدذارد؛ در

فردی شامل خودکارآمدی ،ندوآوریهدای شخصدی در

نتیجه این فرضیه تأیید میشود.

تکنولوژی اطالعات ،اضطرا و لذت درکشده است.
فرضیة فرعی :6-6برخالف یافتههدای پدژوهشهدای

فرضددیة فرعددی :6-9بددا توجدده بدده مطالعددات محققددان
پیشددین (کلیددک7161،1؛ لددو و سددو ،)7113،1اضددطرا

پیشدین (کدارتر 6و همکداران7166،؛ یوسددفی )6939 ،در

عامل بازدارندهای در اسدتفاده از خددمات ارا دهشدده از

جامعة آماری مورد نرر خودکارآمدی بر قصد رفتداری

طریددق دسددتگاه موبایددل اسددت؛ امددا براسدداس نتیجددة ایددن

تأریرگذار نیست؛ به عبارت دیگر ،افراد هنگدام اسدتفاده

پژوهش با توجه به منحنی عمر دستگاههای موبایدل کده

از تبلیغات موبایلی احساس راحتی میکنند و استفاده از

در مرحلة بلوغ خود قرار گرفته است ،افراد حتی اگر در

ویژگیهای مختلف موبایل مثل دانلود موسدیقی ،ویدد و

استفاده از تبلیغات موبایلی ترس و تردیدی داشته باشند،

و گشتوگذار اینترنتی و گرفتن عکس برایشدان آسدان

بده دلیددل ویژگدیهددای دیگددر تبلیغدات موبایددل از جملدده

اسدت و کاربرپسددندبودن تبلیغددات موبددایلی باعددث شددده

لذتمندبودن تبلیغات موبایلی و سدازگاری آن بدا سدبک

اسدت کدده خودکارآمدددی بددر قصددد رفتدداری تأریرگددذار

زندگی و کاربرپسندی آن ،از تبلیغات موبدایلی اسدتفاده

نباشد .بدا توجده بده اینکده اردر خودکارآمددی بدر قصدد

میکنند؛ بنابراین اضطرا  ،مانعی در استفاده از تبلیغات

رفتدداری دارای ضددریب مسددیر برابددر بددا  1/11و ضددریب
معناداری  1/91است ،باید گفت که خودکارآمددی بدر
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موبایلی در این پژوهش شناخته نشده است .با توجده بده

معنیداری بر قصد رفتاری مصرفکنندده بدرای اسدتفاده

بر قصد رفتاری دارای ضدریب مسدیر

از تبلیغات موبایلی دارد؛ به همین دلیدل فرضدیة مدذکور

برابر با  1/61و ضریب معناداری  7/99است ،باید گفت

تأیید میشود .در این پژوهش همانطور کده بیدان شدد،

بر قصدد رفتداری تدأریر مثبدت و معنداداری

عوامدددل محیطدددی شدددامل تدددأریر اجتمددداعی و شدددرایط

اینکه ارر اضطرا
که اضطرا

تسهیلکننده است.

میگذارد؛ در نتیجه فرضیه رد میشود.
فرضیة فرعی :6-1بدر مبندای نتیجدة پدژوهش روشدن

فرضیة فرعی :7-6بر اساس نتیجة پژوهشها روشدن

است که لذت درکشده عاملی مهم در تأریر گذاری بر

است که تأریر اجتماعی عامل مهمی در تأریرگدذاری بدر

پذیرش تبلیغات موبایلی است .یافتههای این پژوهش نیز

قصد رفتاری است .یافتههای این پژوهش نیدز شدواهدی

شواهدی را ارا ه کرده است کده از یافتدههدای محققدان

را ارا ه کدرده اسدت کده از یافتدههدای محققدان گذشدته

 6و همکداران7161 ،؛ سدان 7و همکداران،

(تددان 9و همکدداران7161 ،؛ باتیاسددوی7161 ،1؛ هاسددیو و

7169؛ افور؛ )6931پشتیبانی میکندد .افدراد زمدانی کده

چددن7161 ،1؛ چوندد

 1و همکدداران )7161،پشددتیبانی

لذت و خوشی را تجربه میکنند ،احتمدال بیشدتری دارد

میکند .تأریر اجتماعی بر قصد رفتاری در این پدژوهش

که قصدشان را برای استفاده از تبلیغدات موبدایلی ادامده

اررگدددذار اسدددت؛ بددده سدددبب آنکددده رفتدددار و قصدددد

دهنددد .بددر اسدداس یافتددههددا ،لددذت درکشددده ،انگیددزش

مصددرفکنندددگان از رفتددار و نگددرش افددراد دیگددر مثددل

درونی در تعیین قصد رفتاری دیدده شدده اسدت کده بده

همساالن ،دوستان ،خانواده و  ...و رسانة اجتماعی مثدل

ادراک کاربران به منرور به کارگیری تبلیغات موبدایلی

تلویزیون ،رادیو ،روزنامه ،مجالت و ...تأریر مدیپدذیرد.

سرگرمکننده کمک میکند .از منردر تبلیغدات موبایدل،

با توجه به اینکده اردر تدأریر اجتمداعی بدر قصدد رفتداری

لددذت در اکشددکال تصدداویر ،انیمیشددنهددا و موسددیقی کدده

دارای ضددریب مسددیر برابددر بددا  1/6و ضددریب معندداداری

کاربران تبلیغ را دریافت میکنند ،بر میزان قصد رفتاری

 6/39اسددت ،بایددد گفددت کدده تددأریر اجتمدداعی بددر قصددد

آنان تأریر خواهد گذاشت؛ اگر آنها لذتبخشبدودن را

رفتداری تدأریر مثبدت و معنداداری مدیگدذارد؛ در نتیجدده

احساس میکنند .با توجه به اینکه اردر لدذت درکشدده

فرضیه تأیید میشود.

گذشته (ون

بددر قصددد رفتدداری دارای ضددریب مسددیر برابددر بددا  1/6و

فرضیة فرعی :7-7بر اساس نتدای بدهدسدتآمدده از

ضددریب معندداداری  7/93اسددت ،بایددد گفددت کدده لددذت

ایددن پددژوهش ،شددواهدی وجددود ندددارد کدده یافتددههددای

درکشددده بددر قصددد رفتدداری تددأریر مثبددت و معندداداری

محققان پیشین (لیان

7161 ،2؛ وو 9و همکاران7119 ،؛

میگذارد؛ در نتیجه فرضیه تأیید میشود.

عبددداسزاده )6936 ،را در ارتبددداط بدددا تدددأریر شدددرایط

فرضیة اصدلی :7بدر اسداس نتدای بدهدسدتآمدده از

تسددهیلکننددده بددر قصددد رفتدداری تأییددد کنددد .در جامعددة

ضرایب معادالت ساختاری ،ضریب مسیر فرضیة اصدلی

آماری مطالعهشده ،پشتیبانی فنی کافی ،زیرساختهدای

دوم برابددر بددا  1/69و ضددریب معنددیداری برابددر بددا 7/91

تکنولوژی اطالعات و دانش الزم در هنگدام اسدتفاده از

است و چون ضدریب معندیداری بیشدتر از  6/31اسدت،
بنابراین میتوان گفت که عوامل محیطی تدأریر مثبدت و
Wong
sun
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تبلیغات موبایلی بر قصدد رفتداری بده منردور اسدتفاده از

نتیجه فرضیه تأیید میشود.

تبلیغات موبایلی اررگذار نیست .بدا توجده بده اینکده اردر

فرضیة فرعی  : 9-7بر اساس نتای بدهدسدتآمدده از

شرایط تسهیلکننده بر قصد رفتاری دارای ضریب مسیر

ایددن پددژوهش ،شددواهدی وجددود ندددارد کدده یافتددههددای

برابر با  1/12و ضریب معناداری  6/13است ،باید گفت

محققان پیشدین (وند

 1و همکداران7161 ،؛ باتیاسدوی،

کدده شددرایط تسددهیلکننددده بددر قصددد رفتدداری تددأریر

7161؛ سددان 1و همکدداران7169 ،؛ کددارتر 1و همکدداران،

نمیگذارد؛ در نتیجه فرضیه رد میشود.

 )7166را در زمینة تأریر انترار تدالش بدر قصدد رفتداری

فرضیة اصلی  : 9بدر اسداس نتدای بدهدسدتآمدده از

تأییدد کندد .در جامعدة آمداری مطالعدهشدده ،اسدتفاده و

ضرایب معادالت ساختاری ،ضریب مسیر فرضیة اصدلی

دریافتکردن تبلیغات موبایلی به طور ویژهای برای همة

سوم برابدر بدا  1/71و ضدریب معندیداری برابدر بدا 7/99

پاسخدهندگان آسان است؛ بدین دلیل که جامعة آماری

است و چون ضدریب معندیداری بیشدتر از  6/31اسدت،

دانشددجویانی در محدددودة سددنی  71-91سددال هسددتند و

بنابراین میتدوان گفدت کده عوامدل تکنولدوژیکی تدأریر

انترار تالش ،تدأریری بدر قصدد رفتداری نددارد .بندابراین

مثبت و معنیداری بدر قصدد رفتداری مصدرفکنندده بده

خدمات ارا هشده بدر دسدتگاه موبایدل کاربرپسدند بدوده

جهت استفاده از تبلیغات موبایلی دارد؛ بده همدین دلیدل

است؛ به عبارت دیگدر اسدتفاده از تبلیغدات موبدایلی در

فرضیة مذکور تأیید میشود .در این پژوهش همانطدور

جامعددة آمدداری مدددنرر آسددان اسددت .تولیدکنندددگان

که بیان شد ،عوامل تکنولوژیکی شامل انترار عملکدرد،

دستگاههای موبایل و ارا دهدهنددگان خددمات موبدایلی

انترار تالش ،سازگاری و پیدیدگی است.

باید طراحدی دسدتگاههدای موبایدل کاربرپسدند را ادامده

فرضددیة فرعددی  :9-6نتددای ایددن در زمینددة انترددار

دهند .عالوه بر این ،اتخاذ صفحة نمایش بزرگتر برای

عملکرد با نتای مطالعات پیشدین (باتیاسدوی7161،6؛ آل

دسددتگاههددای موبایددل باعددث افددزایش کاربرپسددندبودن

و هان )7113 ،9همسوسدت؛

تبلیغددات موبددایلی بددهویددژه زمددان جسددتجوی اطالعددات

بدده سددبب آنکدده کدداربران احتمددال بیشددتری دارد کدده

محصوالت و خدمات شدده اسدت (وند

و همکداران،

سیستمهای خاصی را بپذیرند ،اگر آنهدا وجدود مزایدایی

 .)7161با توجه به اینکه ارر انترار تالش بر قصد رفتاری

را باور کنند کده توسدط سیسدتم ارا ده مدیشدود .بدا ایدن

دارای ضریب مسیر برابر بدا  -1/16و ضدریب معنداداری

برداشددت اگددر کدداربران درک کنددد کدده بدده کددارگیری

 -1/61اسددت ،بایددد گفددت کدده انترددار تددالش بددر قصددد

تبلیغات موبایلی ،جستجوی اطالعات تبلیغاتی مفیدی را

رفتاری تأریر نمیگذارد؛ در نتیجه فرضیه رد میشود.

بیو سعیدی7169،7؛ سون

با محدودیتهدای بسدیارکمی در زمدان و مکدان فدراهم

فرضیة فرعی  : 9-9مطابق با یافتههای محققان پیشین

میکند ،احتمدال بیشدتری دارد کده تبلیغدات موبدایلی را

(هاسیو و چن7161 ،؛ اوی و همکاران7161 ،؛ اسدالم و

بپذیرند .با توجه به اینکده اردر انتردار عملکدرد بدر قصدد

همکاران7169 ،؛ ملکدان ،)6936 ،سدازگاری از تئدوری

رفتدداری دارای ضددریب مسددیر برابددر بددا  1/61و ضددریب

انتشددار نددوآوری تددأریر بسددیارزیادی بددر قصددد رفتدداری

معناداری  9/72است ،باید گفت که انترار عملکدرد بدر

کاربران تبلیغات موبایلی دارد .این نتای نشدان مدیدهدد

قصددد رفتدداری تددأریر مثبددت و معندداداری مددیگددذارد؛ در

کده تبلیغدات موبدایلی بدا ارزشهدا و تجدار گذشددته و
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Al-Busaidi
3
Song & Han

Wong
sun
6
carter

 / 699تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )72زمستان 6931

نیازهای کاربران سازگار است .بنابراین پژوهشدی جدام

است و به این دلیل که ضریب معنیداری بیشتر از 6/31

باید دربارة ترجیحات کاربران تبلیغدات موبدایلی قبدل از

است ،میتوان گفت کده قصدد رفتداری ،تدأریر مثبدت و

طراحی این تبلیغات انجام شود .بندابراین ارا دهدهنددگان

معنیداری بر قصد رفتاری مصرفکنندده بدرای اسدتفاده

تبلیغات موبایلی باید امکانی را فراهم کنندد تدا کداربران

از تبلیغات موبایلی دارد؛ به همین جهت فرضیة مدذکور

بتواننددد نرددرات خددود را دربددارة احساسشددان نسددبت بدده

تأییددد

مددیشددود .بددا توجدده بدده مطالعددات پیشددین

استفاده از این تبلیغات بیان کنند.

(باتیاسوی7161 ،1؛ هی و لو ،)7112 ،1قصد رفتداری بدر

فرضیة فرعی  : 9-1با توجه به اینکده اردر سدازگاری

رفتار استفاده تأریرگذار است .در جامعة آموری مطالعده

بددر قصددد رفتدداری دارای ضددریب مسددیر برابددر بددا  1/79و

شده نیز قصد رفتاری بر رفتار استفاده کاربران تبلیغدات

ضریب معناداری  1/99است ،باید گفت کده سدازگاری

موبایلی به طور مثبت و معناداری اررگذار است و باعث

بر قصد رفتاری تدأریر مثبدت ومعنداداری مدیگدذارد؛ در

استفادة کاربران از این تبلیغات در زندگی روزانه بدرای

نتیجه فرضیه تأیید میشود .با توجه به یافتههای محققدان

یافتن محصوالت و خدمات یا حتی جستجوی اطالعات

پیشین (هاسیو و چن7161 ،6؛ اوی 7و همکداران7161 ،؛

دربارة محصوالت و خدمات میشود .با توجه بده اینکده

کری  9و همکاران 7111 ،و زبردست )6993 ،پیدیدگی

ارر قصد رفتاری بدر رفتدار اسدتفاده دارای ضدریب مسدیر

تددأریر منفددی بددر قصددد رفتدداری مددیگددذارد؛ ولددی چددون

برابر با  1/91و ضریب معناداری  2/11است ،باید گفت

جامعةآماری مطالعهشده دانشجویانی هستند که بیشتر آنها

که قصد رفتاری بر رفتار استفاده تأریر مثبت و معناداری

در محدودة سنی  91-71قرار دارند و با توجده بده تأییدد

میگذارد؛ درنتیجه فرضیه تأیید میشود.

فرضیههای قبلی ،آنها تبلیغات موبایلی را سرگرمکننده و

با توجه به مدل مفهومی ،از میان سده دسدته عوامدل

خوشایند و جذا یافتهاند و افرادی هستند که خواهدان

در نرر گرفته شده که بر قصدد رفتداری تدأریر گذارندد،

تجربة تکنولوژیهای جدید هستند و ایدن تبلیغدات را بدا

سهم عوامل فردی در تأریرگذاری بیشتر از سایر عوامدل

سبک زندگی خود سازگار یافتهاند؛ بنابراین تمایل دارند

است و ضریب مسیر بزرگتری دارد و عوامدل محیطدی

که با وجود پیدیدگی موجود در استفاده از تبلیغات ،از

کمتر از سایر عوامل است.

این تبلیغات برای خریدهای آتی خود و جایگزینی برای
تبلیغددات سددنتی اسددتفاده کننددد .بددا توجدده بدده اینکدده ارددر

پیشنهادهای کاربردی

پیدیدگی بر قصد رفتاری دارای ضدریب مسدیر برابدر بدا

بددا توجدده بدده نتددای حاصددل از تحلیددلهددا ،مددیتددوان

 1/61و ضریب معنداداری  9/99اسدت ،بایدد گفدت کده

پیشنهادهای زیر را ارا ه کرد:

پیدیدگی بر قصد رفتاری تأریر مثبدت و معنداداری مدی-

در میان سه دسته عوامل منرورشده در مدل ،عوامل
فردی از عوامل محیطی و تکنولوژیکی بر قصد رفتداری

گذارد؛ در نتیجه فرضیه رد میشود.
فرضیة اصلی  : 1بر اسداس نتدای بدهدسدتآمدده از

برای استفاده از تبلیغات موبایلی اررگذارتر است؛ بددین

ضرایب معادالت ساختاری ،ضریب مسیر فرضیة اصدلی

دلیددل بدده بازاریابددان و ارا ددهدهندددگان خدددمات موبددایلی

چهارم برابر با  1/91و ضریب معندیداری برابدر بدا 2/11

پیشنهاد میشدود بدرای ترایدب مصدرفکننددگان بدرای
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استفاده از این تبلیغات بعد فدردی را بیشدتر مددنرر قدرار

تدأریر مدیپدذیرد .از آنجدایی کده کده اکثریدت کداربران

دهندد؛ از آنجداییکده بعدد فدردی در ایدن شدامل لددذت

تبلیغات موبایلی ،بزرگسداالن جدوانی هسدتند کده بیشدتر

درکشددده و نددوآوریهددای شخصددی در تکنولددوژی

تمایل دارند تدا تبلیغدات موبدایلی را بپذیرندد ،بازاریابدان

اطالعات است ،آنها بایدد بدا طراحدی تبلیغداتی سدرگرم

باید به انتشار اطالعات دربارة مزایدای تبلیغدات موبدایلی

و طراحی برنامههای بازاریدابی در مسدیر

در شبکههای اجتماعی یا کانالهدای الکترونیدک توجده

تبلیغات موبایلی در مراحل اولیه چرخة عمر محصول در

کنندد .از طریدق رسدانة جمعدی ،نررخدواهی از کدداربران

این راستا قدم بردارند.

تبلیغات موبایلی میتواند مزایدای تبلیغدات موبدایلی مثدل

کننده و جذا

از آنجایی که نوآوریهای شخصدی در تکنولدوژی

جستجوی اطالعات تبلیغات بددون محددودیت زمدان و

اطالعات بر قصد رفتاری به منردور اسدتفاده از تبلیغدات

مکددان را تددروی دهددد تددا توجدده کدداربران را از طریددق

موبایلی اررگدذار اسدت؛ بده عبدارت دیگدر افدراد تمایدل

اعضای خدانواده و نزدیکانشدان جلدب کندد؛ ایدن خدود

دارند کده از دسدتگاه موبایدل خدود بدرای تجربدهکدردن

باعث افزایش سدطح پدذیرش تبلیغدات موبدایلی در دراز

تبلیغات موبایلی استفاده کنند و ترس و تردیدی هدم در

مدت خواهد شد.

این استفاده ندارند؛ بنابراین برنامههای بازاریابی باید در

انترار عملکرد به طدور مثبدت و معنداداری بدر قصدد

چنین راهی طراحی شود؛ بده عبدارت دیگدر برنامدههدای

رفتاری تأریر مدیگدذارد؛ بندابراین بازاریابدان موبدایلی و

بازاریددابی بایددد در مسددیر تبلیغددات موبددایلی بددرای گددروه

صنای تبلیغاتی باید به طر هدای کداربرمحور بده منردور

خاصی از کاربران نوآور در مراحدل اولیدة چرخده عمدر

تددروی سددودمندی تبلیغددات موبددایلی تمرکددز کننددد.

محصول تهیه شوند.

کمپینهای بازاریابی نیز بدرای ترفید مزایدای اسدتفاده از

لذت درکشدده عامدل مهدم دیگدری اسدت کده بدر

تبلیغددددات موبددددایلی بایددددد فعالیددددتهددددای روزانددددة

پذیرش استفاده از تبلیغات موبدایلی اررگدذار اسدت و از

مصرفکنندگان را در نرر بگیرد تا بتواند عملکردهدای

آنجایی که جلوههای دیدداری و شدنیداری در تبلیغدات

مفیددی را ارا دده بدهدد؛ بدده طددوریکده افددراد اسددتفاده از

اهمیت دارد ،طراحان ملزم به اسدتفاده بجدا از تصداویر و

تبلیغات موبایلی را برای خریددهدای روزانده خدود مفیدد

صداهای مرتبط برای تبلیغات موبایلی هدفگدذاریشدده

بیابند و استفاده از تبلیغدات بده انجدام سدری تدر وظدایف

هستند تا با ایجاد جذابیت بیشتر ،کداربران را بده اسدتفاده

کدداربران منجددر شددود و بدددین ترتیددب ارربخشددی را در

از این تبلیغدات ترایدب کنندد .ارا دهدهنددگان خددمات

دریافددت پیددامهددای تبلیغدداتی از طریددق دسددتگاه موبایددل

موبددایلی بایددد عناصددر سددرگرمکننددده و جالددب ماننددد

افزایش دهند.

گرافیک و موسیقی را در محتوای چندرسدانهای هنگدام

به این دلیل که سازگاری بدر قصدد رفتداری رفتداری

طراحی نرمافزارهای دستگاه موبایدل در نردر بگیرندد.

مصرفکنندگان اررگذار است ،پس باید تحقیقی جام

بنابراین زمانی که کداربر سدطح بیشدتری از سدرگرمی و

دربددارة ترجیحددات کدداربران تبلیغددات موبددایلی قبددل از

خوشی را تجربه میکند ،میزان پذیرش تبلیغات موبایلی

طراحی این تبلیغات انجام شود؛ بنابراین ارا دهدهنددگان

زیادتر میشود.

تبلیغات موبایلی باید امکانی را فراهم کنندد تدا کداربران

پذیرش تبلیغات موبایلی از طریق تأریر اجتماعی مثل
دوستان ،اعضای خانواده ،همساالن و رسانههای جمعدی

بتوانند نررات خود را دربارة احساسشدان بده اسدتفاده از
این تبلیغات بیان کنند.
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