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چکیده
شبکه های اجتماعی در طول سالها 1به دلیل افزایش مصرف مصرف کنندگان از فناوری های موبایل1
انتخاب شیوه زندگی در حال رشد و همچنین عوامل مختلف اقتصادی مختلف به طور پویا ظهور یافته
است.با توجه به فراگیر شدن شبکه اجتماعی در تمامی ابعاد زندگی من جمله فرایند تصمیم گیری خرید
و فرایند خرید محصوال 1در این مقاله با ارائه مدلی به بررسی بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده
از شبکه های اجتماعی برای خرید با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی قصد استفاده و رضایت پرداخته
شده است .مدل تحقیقاتی با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق نظرسنجی از  480نفر از
مشتریان سایت دیجی کاال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .این مطالعه با استفاده از مدلسازی ساختاری
به بررسی فرضیات پژوهش و تاثیر متغیرهای مدل تحقیق بر هم پرداخت ..نتایج نشان می دهد که رضایت
و قصد بکارگیری به عنوان دو مورد مهم برای خرید هستند و رضایت نیز ارتباط بین ابعاد کیفی شامل
کیفیت خدمات 1کیفیت اطالعات و اعتماد را با خرید میانجی گری می کنند می دهد.
کلمات کلیدی :خرید از شبکه های اجتماعی 1ابعاد کیفی 1اعتماد 1رضایت
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مقدمه
با توجه به موج جهانی شدن 1بسیاری از مفاهیم و تعاریف در زندگی اجتماعی -اقتصادی بشر امروز تغییر
کرده اند .افراد هر جامعه بسیار سهل و آسان به اطالعات دسترسی دارند .تغییراتی که به واسطه ظهور اینترنت
یا به طور اعم فناوری اطالعات و ارتباطات و در پی آن شبکه های اجتماعی و عضویت بسیاری از افراد در این
شبکه ها 1در زندگی یکایک افراد جوامع مختلف ایجاد نموده است و در نتیجه این فرایند موجب شده که سرعت
نشر مفاهیم 1فناوری نوین و نیز خدمات تازه افزایش چشمگیری یابند (امیریان مال باشی .)،431 1با توجه به
نقش اینترنت و بخصوص شبکه های اجتماعی 1در این بین تجارت الکترونیکی به عنوان موتور محرک اقتصاد1
در قرن بیست و یکم از جایگاهی ممتاز برخوردار شده است .از مهمترین مؤلفه های اثر گذار در عینیت یافتن
تجارت الکترونیکی 1استفاده عموم افراد از اینترنت در بستر شبکه های اجتماعی با استفاده از مبادالت مالی
آنالین و تبادالت اطالعات در این شبکه ها است .با رشد سریع اینترنت 1تجارت آنالین نقش بسیار مهم و اساسی
پیدا کرده است و در حقیقت بستر مناسبی برای خرید و فروش های تحت بستر شبکه های اجتماعی ایجاد شده
است.
از سویی دیگر با افزایش تلفن های همرام 1تأثیر ارتباطات از طریق این نوع تلفنها و اینترنت و گشتردگی
شبکه های اجتماعی هم از نظر کمیت و هم کیفیت 1چرخش جدیدی در تجارت بر پایه این امکانات بوجود امده
است و آن 1همگرایی اینترنت و تلفن از طریق شبکه های اجتماعی و ارتباط مستقیم افراد با هم در بستر آنها
است .ارتباط از طریق تلفن موبایلی و شبکه های اجتماعی 1سکوی بالقوه ای را برای نفوذ بی سابقه اینترنت و
خدماتی از قبیل تجارت موبایلی ارائه می کند .به عبارتی با شیوع رو به رشد تجارت الکترونیکی و استفاده
گسترده از وسایل موبایلی 1یک نوع کانال جدید در حال ظهور است که تجارت در شبکه های اجتماعی نامیده
می شود .از طریق شبکه های اجتماعی می توان فروش کاالها 1خدمات و مطالب را 1بدون محدودیت زمان و فضا
به انجام رساند .با افزایش این نوع تجارت و محبوبیت آن دربین مردم 1شبکه های اجتماعی در این زمینه توسعه
یافته اند و با بکارگیری اصولی آن می توان هزینه های تجارت را تا حد زیادی کاهش داد و از سوی دیگر رضایت
فزاینده مشتریان را به جهت دسترسی آسان به کاالها یا خدمات ورد نظر خود و همچنین مبادالت و پرداختها
از طریق یک دستگاه موبایل در هر زمان و هر مکان به جای انتظار و اختصاص زمان زیاد به فرایند انتخاب و
خرید 1فراهم آورد .هنگامی که یک خدمت نوآوری جدید مثل خرید و فروش در شبکه های اجتماعی و تحت
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بستر نت معرفی می شود 1مشتریان ممکن است در استفاده از آن برای معامالت احساس هراس و یا نگرانی کنند؛
بنابراین اعتماد و اطمینان به کاستن از این ترس و خطرهای بالقوه کمک می کند تا معامالت تحت شک و تردید
را تسهیل کند .با توجه به اهمیت شبکه های اجتماعی و تاثیری که این نوع شبکه ها در خرید و فروش محصوالت
و خدمات می توانند داشته باشند 1در این مقاله قصد داریم تا به مطالعه و بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی شبکه
های اجتماعی در استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید بپردازیم.

ادبیات پژوهش:
توسعه کاربرد فناوری اطالعات در بخشهای مختلف جامعه به ویژه در عرصه بازرگانی 1حاصل قابلیت های
فناوری اطالعات است از دالیل عمده توسعه کاربرد خدمات اینترنی می توان به سهولت استفاده از سیستمهای
الکترونیک و تحت وب و کاهش هزینه در نتیجه استفاده از اینگونه خدمات اشاره نمود (لین 1وانگ.)24،،1،
پیشرفتهای نوین در زمینۀ فناوری اطالعات 1باعث پدیدآمدن فضاهای مجازی جذابی همچون شبکه های
اجتماعی شده است که روز به روز در حال گسترش هستند و عرصه را برای تبلیغ کاال و خدمات تولیدکنندگان
فراهم میکنند (آرمان 1جاوید فر .)،4311با پیشرفت فناوری اینترنت 1بنگاهها از سایتهای شبکههای اجتماعی
برای ترویج و پخش اطالعات دربارة برندشان 1استفاده می کنند .شبکههای اجتماعی باعث تغییر ارتباطات
بازاریابی سنتی شدهاند .کاربران اینترنت بهتدریج ارتباطات تجاری را شکل میدهند که این ارتباطات در شکل
سنتی 1از جانب بازاریابان شکل میگرفت (اسچی وینیسکی و دابروسکی .)24،1 12در بیشتر کشورهای پیشرفتۀ
دنیا شبکههای اجتماعی کاربرد وسیعی پیدا کردهاند و تقریباً همۀ جوانب زندگی مردم را در برگرفته اند و
سازمان دهندگان این شبکه ها توانسته اند به بهترین شکل از این ابزار استفاده کنند و تولیدکنندگان محصوالت
و خدمات توانسته اند با توجه به اطالعاتی که از این شبکه ها به دست می آورند اعتماد را در مشتری تقویت
کنند (برودی و همکاران .)24،4 14شبکههای اجتماعی روشهای جدیدی را برای ارتباطات به بنگاهها و مصرف-
کنندگان ارائه میدهند .بنگاهها میتوانند از طریق ایجاد یک فضای عمومی روی اینترنت که در آن کاربران
میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند 1بر محدودیتهای جغرافیایی مصرفکنندگان غلبه کنند.
1 Wang & Lin
2 Schivinski, B. & Dabrowski
3 Brodie, R.J. Ilic, A. Juric, B. & Hollebeek, L
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امروزه خدمات آنالین بسیار توسعه یافته و به بخش بدون جایگزینی در مبحث تجاری و بازرگانی تبدیل شده
است و بدون شک کیفیت خدمات انالین نیست می بایست مد نظر قرار گیرد .بی جهت نیست شرکتها به خدمات
آنالین را یا به صورت جایگزینی یا به صورت کمکی برای خدمات آفالین سنتی فراهم می کنند

(پوجاری،

 .)2440طی چند سال اخیر تجارت از طریق شبکه های اجتماعی به عنوان جدیدترین شاخه از تجارت الکترونیک
موردتوجه قرارگرفته بطوری که پیشرفت فناوری و نوآوریها 1باعث رشد و گسترش کاربردهای آن گشته است.
(رعیت و همکاران .)،4301تجارت در شبکههای اجتماعی یکی از شاخه های اصلی تجارت موبایلی است که نقش
اساسی و تأثیرگذار بر سایر حوزه های این تجارت دارد .تلفن همراه دنیا را دگرگون کرده و فرصتهای بی شماری
را برای زندگی بهتر و ارتباطات گسترده تر فراهم می کند (دبیری فرد .)،431 ,دهه اخیر شاهد یکی از مهم
ترین پیشرفت های فناوری در قالب شبکه های اجتما است که منجر به استفاده سریع مردم از تلفن های همراه
برای فعالیت های مخت برای خرید و فروش و همچنین فعالیتهای فردی و حرفه ای می شود جدای از بکارگیری
معمول و مرسوم از دستگ تلفن های همراه 1استفاده از شبکه های اجتماعی در موبای قطعا کانال های مرسوم
ارتباط بین مشتریان و شرکت ها را تغییر داداند (د(سلیمانی پور .)،4301محققان این پدیده را به طور گسترده
ای بدست گرفته اند و دریافتند که نفوذ گسترده شبکه های اجتماعی و ارتباطی تلفن همراه 1روش های خرید
را تغییر می دهد و ارزش منحصر به فردی را برای مصرف کنندگان و ارائه دهندگان خدمات 1با ارائه اولین روش
پرداخت همه جا ارائه می دهد مشتریان از خدمات سریع و راحت لذت می برند و ارائه دهندگان خدمات وفاداری
مشتری را با کمترین هزینه از کاهش هزینه های معامله به دست خواهنآورد (د(احمد 24،112دردر این زمینه1
خرید و فروش و همچنین پرداخت آنالین با استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همر یک برنامه کاربردی بسیار
پیشرفته و همه جانبه است که شامل عناصر معامالت تلفن همراه می باشد و به همین دلی به عنوان یکی از
متحول ترین تکنولوژی پیشرفته تلفن همراه در بخش کسب و کار امروزی مورد توجه قرارگرفته است (عقیلی و
قاسم زاده .)،4301چ که مشتریان را قادر می سازد تا به طور مستقل معامالت را از طریق دستگاه های تلفن
همراه خود انجام دهند و این تحوالت فرصت های سودآوری را برای تجار و ارائه دهندگان خدمات و فروشندگان
کاالها فراهم می کند (الیوکانین.)24،114
1 Pujari
2 Ahmad
3 Laukkanen
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در حال حاضر  1میلیارد نفر از جمعیت دنیا موبایل دارند یعنی فراگیری آن از هر پدیده ای بیشتر است و
هیچ تکنولوژی وجود ندارد که اینقدر فراگیر باشد و بخش عظیمی از این افراد از شبکه های اجتماعی استفاده
می نمایند .بدین ترتیب موبایل مهمترین و وسیع ترین رایانه است و با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه
و آمار کاربران در کشورها و ظهور شبکه های اجتماعی و افزایش استفاده از اینترنت بر روی گوشی موبایل1
تحوالت چشم گیری در ارائه خدمات خرید و فروش آنالین رخ داده است .موبایل فرصتی را برایی فروشندگان
کاال و خدمات به منظور ارائه خدمات جدید به همگان فراهم نموده است (وانگ و چن.)24،11،
از عوامل کلیدی در پذیرش شبکه های اجتماعی به عنوان بستری برای تبادل کاال و خدمات و خرید و فروش
آن 1اعتماد و رضایت 1قصد استفاده و کیفیت این شبکه ها است که به طورمستقیم و غیرمستقیم بر استفاده از
شبکه های اجتماعی با هدف خرید و فروش تأثیر می گذارد (شارما و همکارن .)24،3 12با روند تشویق افزایش
مشترکان تلفن همراه در سراسر جهان 1این واقعیت انکار ناپذیر است که کاربران تلفن همراه ممکن است تمایل
به تغییر از سایر اشکال معامالت غیر حضوری مانند استفاده از شبکه های اجتماعی و سایت های خرید و فروش
با استفاده از کارت های اعتباری و گزینه های پرداخت آنالین را نشان دهند .با این حال 1چالش های موجود در
حفظ و جذب مشتریان و کاربران شبکه اجتماعی برای استفاده از این بستر یعنی شبکه ها اجتماعی برای خرید
و فروش می بایست مورد توجه قرار گیرد 1زیرا ممکن است با موانع متعدد مانند مشخصات فنی 1ظهور مارک
های رقابتی 1آموزش مصرف کنندگان 1نگرانی های امنیتی و هماهنگ سازی بین واحدهای فعال 1با چندین نام
روبرو شوند (شارما و همکارن .)24،3 14به رغم این نگرانی ها 1تمام شرکت های فروشنده خدمات و محصوالت
باید مطمئن باشند که میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارای تلفن های همراه و دستری به شبکه های اجتماعی
دارا می باشند .به این ترتیب 1مهم است که این شکاف را برای تسهیل و افزایش استفاده از بکارگیری شبکه های
اجتماعی برای خرید و فروش کاال و خدمات با تلفن همراه کارآمد و موثر همراه کرد (چن.)24،010
در حالی که بسیاری از محققان قبال اعتماد کاربر را به عنوان یک عامل پذیرش مهم در زمینه سیستم
اطالعات چندرسانه ای ایجاد کرده اند 1از دیدگاه شبکه های اجتماعی آزمایش رضایت بخش نبوده است .اعتماد
1 Wang, & chen
2 Sujeet Kumar Sharma, Manisha Sharma
3 Sujeet Kumar Sharmaa, Manisha Sharmab
4 Chen
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اولیه در اولین بار تعامل کاربر با فروشندگان کاال و خدمات در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد؛ بنابراین1
ایجاد اعتماد اولیه کاربران برای تأیید اعتبار این شبکه ها ضروری است؛ بنابراین 1استدالل می شود که اعتماد
به عنوان یک ساختار قابل توجه می تواند بیشتر قصد خرید در شبکه های اجتماعی را افزایش دهد و نیز منجر
به رضایت شود (احمد .)24،11،از آنجا که این مطالعه نه تنها تالش می کند تا قصد استفاده و رضایت کاربر را
درک کند 1همچنین می خواهد درک کند که آیا این عوامل به استفاده مداوم از شبکه اجتماعی برای خرید
منجر می شود یا خیر .از این رو 1قصد استفاده و رضایتمندی پایه و اساس این مطالعه را به عهده می گیرند تا
تأثیر کیفیت خدمات 1کیفیت اطالعات 1کیفیت سیستم و اعتماد را برای تشویق استفاده شبکه های اجاماعی
برای خرید واقعی را از طرف مشتریان عهده بگیرند
کیفیت خدمات بر تجربه کاربر از شبکه های اجتماعی در تلفن همراه تأثیر بگذارد زیرا لذت ادراک شده
کاربران از سیستم های شبکه های اجتماعی ممکن است به دلیل سیستم نامعتبر و واکنش های آهسته کاهش
یابد (راولی .)24،112به این ترتیب 1اگر پرسنل خدمات در دسترس و آموزش دیده برای گوش دادن 1درک و
حل مشکالت کاربران باشند 1کیفیت خدمات ممکن است افزایش یابد و ممکن است منجر به رضایت از نظر
تجربه در قالب تعامل با پرسنل خدمات و همچنین به طور مثبت از قصد خود استفاده می کنند اگر مشکالت
مربوط به خرید خود را به خوبی دریافت می کنند و فقط در یک تماس دور می شوند؛ بنابراین برآورد شده است
که تمرکز بر کیفیت خدمات در شبکههای اجتماعی می تواند رضایت و تجربه کاربر را به طور کلی افزایش دهد
(چن.)24،014
همچنین کیفیت اطالعات می تواند به عنوان ساختار اصلی به همراه رضایت در نظر گرفته شود 1زیرا بر
باورهای رفتاری خاصی که ممکن است منجر به خرید از طریق شبکه های اجتماعی همراه شود را تحت تاثیر
قرار می دهد (لی .)24،810تجربه کاربران ممکن است با کیفیت محتوا تحت تأثیر قرار گیرد .در نبود کیفیت
اطالعات خوب 1از طرف کاربران در محاسبه اطالعات مورد نیاز است که مشکالت عملیاتی آنها را افزایش خواهد
داد را بیشتر تجربه می کنند که در نبود کیفیت اطالعات خوب 1رضایت کاربران ممکن است کاهش یابد زیرا
1 Ahmad
2 Rowley
3 Chen
4 Lee
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قادر به برآوردن انتظارات داشتن اطالعات کیفی از استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید همراه نیست
(شارما و همکارن.)24،3 1،
در مورد خرید از شبکه های اجتماعی 1از آنجا که مشتریان به طور مستقیم وارد سیستم برای خدمات می
شوند 1کیفیت سیستم به "فروشگاه آنالین" تبدیل می شود که منجر به استفاده از این شبکه ها می شود
(کومار .)24،112کیفیت سیستم نشان دهنده سهولت استفاده 1زمان پاسخ 1رابط کاربر و قابلیت اطمینان و ثبات
است .در نبود این ویژگی ها 1کاربران ممکن است به توانایی ارائه دهنده خدمات در ارائه خدمات با کیفیت سوء
ظن داشته باشند 1زیرا ممکن است مشکل آنها را در استفاده از شبکه اجتماعی برای خرید را افزایش دهد و
ممکن است منجر به کاهش احتمالی کاربر برای استفاده از شبکه اجتماعی برای خرید شود (الیوکانین.)24،114
نگرانی های مربوط به امنیت و حفظ حریم خصوصی 1در شبکه های اجتماعی از طریق معامالت پولی باالتر
است 1زیرا اطالعات شخصی و خصوصی بر روی شبکه اجتماعی کاربران ذخیره می شود (دافی و
همکاران .)24،110نگرانی کاربران عموما درمورد محرمانه بودن و امنیت اطالعات ذخیره شده در دستگاه های
مربوطه ایجاد می شود .از این رو تصمیم گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات توصیه می شود تا بر روابط مبتنی
بر اعتماد در مرحله اولیه ارتباطات تمرکز کنند تا بتوانند به طور مستمر استفاده شوند (احمد.)24،111
بر اساس تحقیقات صورت گرفته 1نگرانی درباره امنیت و پس از آن 1نداشتن آگاهی درباره استفاده از شبکه
اجتماعی برای خرید و فروش و مزایای آن 1مهمترین عامل استفاده نکردن از این شبکه ها می باشد .در واقع
موانع اصلی استقرار و توسعه استفاده از شبکه های اجتماعی برای انجام خرید و فروش بر اساس همین عوامل
کلیدی تنظیم می گردد.

روش تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف 1کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی پیمایشی می باشد .جهت جمع آوری داده
های مورد نیاز در مورد ادبیات و پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ایی استفاده خواهد شد .در این تحقیق جهت
1 Sujeet Kumar Sharmaa, Manisha Sharmab
2 Kumar
3 Laukkanen
4 Duffy, Ryan D. Richard, George V
5 Ahmad
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جمع آوری اطالعات از پرسشنامه مقاله بیس استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان سایت
دیجی کاال می باشد .از آنجایی که در این تحقیق حجم جامعه آماری در این تحقیق نامحدود در نظر گرفته
شده 1با توجه جامعه آماری نامحدود 1بر اساس جدول مورگان حجم نمونه  480نفر در نظر گرفته شده است.
روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده می باشد .پرسشنامه مورد استفاده در میان نمونه
آماری توزیع شده و پس از تکمیل پرسشنامه ها و جمع آوری آنها 1داده های بدست آمده از پرسشنامه ها جهت
بررسی فرضیات تحقیق و پاسخگویی به سواالت تحقق با استفاده از نرم افزار  SPSSو لیزرل مورد تجزیه تحلیل
قرار می گیرند.

مدل و فرضیات تحقیق
کیفیت خدمات
ابعاد کیفی

قصد استفاده

کیفیت اطالعات

کیفیت سیستم

استفاده از شبکه
های اجتماعی برای
خرید
اعتماد

رضایت

مدل مفهومی تحقیق
فرضیات تحقیق
 ابعاد کیفی بر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است.
 اعتماد افراد بر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است.
 ابعاد کیفی بر رضایت افراد از شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است.
 اعتماد افراد بر رضایت افراد از شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است.
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 رضایت افراد از شبکه اجتماعی بر استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید تاثیرگذار است.
 قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی بر استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید تاثیرگذار است.

نتایج تحقیق:
آمار استنباطی :تحلیل عاملی تأییدی
در این پژوهش در ابتدا برای بررسی مدل 1نخست از تحلیل عاملی تائیدی برای سنجش روابط متغیرهای
پنهان با گویه های سنجش آنها استفاده شده است مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تائیدی) ارتباط گویه ها یا
همان سواالت پرسشنامه را با سازه ها مورد بررسی قرار گرفت .سپس با استفاده از مدل ساختاری ارتباط عاملها
با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد بررسی قرار گرف .لذا برای اثبات اینکه مفاهیم به خوبی اندازه گیری شده
اند از مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی استفاده می شود .همچنین از شاخص های برازندگی ،برای
تعیین برازندگی و اعتبار مدل های طراحی شده استفاده شده است .شاخص های برازش مورد استفاده شامل
ریشه میانگین مربع خطای تقریبی ( 12)RMSEAشاخص کای دو و درجه آزادی متناظر با آن 1شاخص برازش
مقایسه ای یا تطبیقی ( 4)CFIاست که به طور معمول در تعیین برازندگی تحلیل عاملی تاییدی استفاده می
شود .برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .در هر سازه 1بار عاملی استاندارد
بزرگتر 1نشاندهنده ی این است که سؤال مربوطه 1نشانگر بهتری است برای آن سازه.
جدول -1بار عاملی استاندارد ،مجذور همبستگی و مقادیر  tسؤال های پرسشنامه
سازه

سؤال پرسشنامه
،

مجذور بار عاملی استانداردشده ()R2
4/8،

 tمقدار
4/01

ابعاد کیفی

2
4
0
1

4/18
4/04
4/18
4/84

0/00
1/04
،1/11
،4/8

1
1

4/04
4/18

8/41
،1/11

اعتماد

1 Fitness Indicators
2 Root Mean Square Error Of Approximation
3 Comparative Fit Index
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سازه
قصد استفاده

رضایت

استفاده از شبکه های
اجتماعی برای خرید

سؤال پرسشنامه
8
3
،4
،،
،2
،4
،0
،1
،1
،1
،8
،3
24

مجذور بار عاملی استانداردشده ()R2
4/81
4/84
4/84
4/11
4/12
4/13
4/81
4/83
4/88
4/32
4/18
4/81
4/81

 tمقدار
1/11
24/14
24/41
،1/23
،،/83
،4/،1
،4/01
،4/81
8/41
21/13
،3/32
20/2،
20/00

جدول  -2شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی
شاخص

X2

df

X2/df

CFI

RMSEA

شبکه های اجتماعی

،141/1،

،11

3/12

4/31

4/48،0

با توجه به خروجی نرم افزار لیزرل برای بررسی نیکویی برازش مدل مورد استفاده 1با توجه به این موضوع
که مقدار  RMSEAبدست آمده ( )4,48،0کمتر از  4,،می باشد و همچنین با توجه به اینکه مقدار CFI
باالتر از  4,3می باشد ( 1)4,31می توان نتیجه گرفت که مدل مورد استفاده در این پژوهش مناسب و قابل استناد
است و می توان از این مدل برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده نمود.
مدل معادالت ساختاری یا تحلیل مسیر
در مدل مسیر 1مدل مفهومی مورد آزمون قرار گرفت .نتیجه تحلیل مسیر در نمودارهای ( )،و ( )2نشان داده
شده است .از آنجا که در این مدل 1شاخص RMSEAبرای مدل 1برابر با  4/48،0بود 1این مدل قابل استناد
است و می توان از این مدل برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده نمود.
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نمودار ( :)1ضرایب استاندارد مدل مفهومی پژوهش

نمودار ( :)2مقادیر  tمدل مفهومی پژوهش
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بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر
 فرضیه اول :ابعاد کیفی بر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است.
با توجه به نتایج جدول ( 1)4با اطمینان  31درصد می توان گفت نظر محقق مورد تایید است و ابعاد کیفی
بر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی موثر است
جدول ( )9تاثیر ابعاد کیفی بر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی
نوع رابطه

ضریب استاندارد مسیر

مقدار t

مقایسه با مقدار بحرانی

معنی داری

مستقیم

4/0،

1,،3

1,،3 < ،/31

معنی دار

 فرضیه دوم :اعتماد افراد بر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است.
با توجه به نتایج جدول ( 1)0با اطمینان  31درصد می توان گفت نظر محقق مورد تایید است و اعتماد افراد
بر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی موثر است.
جدول ( :)0تاثیر اعتماد افراد بر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی
نوع رابطه

ضریب استاندارد مسیر

مقدار t

مقایسه با مقدار بحرانی

معنی داری

مستقیم

4,21

0,48

0,48 <،/31

معنی دار

 فرضیه سوم :ابعاد کیفی بر رضایت افراد از شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است.
با توجه به جدول ( )1با اطمینان  31درصد می توان گفت نظر محقق مورد تایید است و ابعاد کیفی بر
رضایت افراد از شبکه های اجتماعی موثر است.
جدول ( :)5تاثیر ابعاد کیفی بر رضایت افراد از شبکه های اجتماعی
نوع رابطه

ضریب استاندارد مسیر

مقدار t

مقایسه با مقدار بحرانی

معنی داری

مستقیم

4,12

4,28

4,28 < ،/31

معنی دار

 فرضیه چهارم :اعتماد افراد بر رضایت افراد از شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است.
با توجه به جدول ( 1)1با اطمینان  31درصد می توان گفت نظر محقق مورد تایید است و اعتماد افراد بر
رضایت افراد از شبکه های اجتماعی موثر است.
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جدول ( :)6تاثیر اعتماد افراد بر رضایت افراد از شبکه های اجتماعی
نوع رابطه

ضریب استاندارد مسیر

مقدار t

مقایسه با مقدار بحرانی

معنی داری

مستقیم

4,34

،،,21

،،,21 < ،/31

معنی دار

 فرضیه پنجم :رضایت افراد از شبکه اجتماعی بر استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید
تاثیرگذار است.
با توجه به جدول ( 1)1با اطمینان  31درصد می توان گفت نظر محقق مورد تایید است و رضایت افراد از
شبکه اجتماعی بر استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید موثر است.
جدول ( )7تاثیر رضایت افراد از شبکه اجتماعی بر استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید
نوع رابطه

ضریب استاندارد مسیر

مقدار t

مقایسه با مقدار بحرانی

معنی داری

مستقیم

4,8،

3,04

3,04 < ،/31

معنی دار

 فرضیه ششم :قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی بر استفاده از شبکه های اجتماعی
برای خرید تاثیرگذار است.
با توجه به نمودار ( 1)8با اطمینان  31درصد می توان گفت نظر محقق مورد تایید است و قصد استفاده افراد
از شبکه های اجتماعی بر استفاده از شبکه های اجتماعی موثر است.
جدول ( :)1تاثیر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی بر استفاده از شبکه های اجتماعی
نوع رابطه

ضریب استاندارد مسیر

مقدار t

مقایسه با مقدار بحرانی

معنی داری

مستقیم

4,43

2,،،

2,،، < ،/31

معنی دار

نتیجه گیری و پیشنهادات
شبکه اجتماعی ابزار جدیدی است که برای تعامل سریع و بدون واسط با مشتریان به کار گرفته می شود؛
بنابراین شبکه های اجتماعی ابزاری استراتژیکی در دست صاحبان صنایع است و برای توسعۀ کسب و کار و
فروش قابل استفاده هستند 1شرکت ها نیز می توانند از این رسانه های نوین برای ارتباط برقرارکردن با کاربران
عضو این شبکهها و ترغیب آنها به خرید و دیگر عوامل مربوط به مبادله استفاده نمایند .مطالعه فعلی به وضوح
نشان می دهد که کیفیت خدمات 1کیفیت اطالعات و اعتماد نقش مهمی در تعیین رضایت و قصد استفاده از
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کاربران نسبت به استفاده از شبکه اجتماعی و در نهایت رضایت و قصد استفاده بر بر استفاده از شبکه های
اجتماعی برای خرید تاثیرگذار است .به صورت خالصه نتایج بدست آمده نشان داده است که ابعاد کیفی و اعتماد
افراد بر قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است .ابعاد کیفی و اعتماد افراد بر رضایت افراد از
شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است .رضایت افراد از شبکه اجتماعی و قصد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی
بر استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید تاثیرگذار است.
به طور کلی با استفاده مطالعات گستردهای که در این زمینه انجام شد 1اینگونه نتیجه گرفته میشود که به
کارگیری شبکههای اجتماعی اثرات معنیداری بر بخشهای مختلف بازاریابی نوین میگذارد و نقشی حیاتی را
در بازاریابی و ایجاد وفاداری و روابط با مصرفکنندگان بازی میکند و ازاینطریق بر رضایتمندی مصرف کنندگان
تأثیرگذار خواهند بود .با توجه به موارد ذکر شده پیشنهادات زیر ارائه می گردد؛
پیشنهاد میشود مدیران و بازاریابان شرکتها با یادگیری مهارتهای کامل شیوههای نوین بازاریابی در
شبکههای اجتماعی 1مثل ایجاد تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکی 1کاربران را به اشتراکگذاری در زمینۀ کاال1
خدمات 1برند محصوالت شرکتشان در بین شبکه های اجتماعی تشویق کنند؛ چراکه این امر تأثیر گستردهای
روی عقاید و تصمیم خرید افراد و درنتیجه وفاداری آنها دارد.
همچنین پیشنهاد میشود مدیران شرکتها بهمنظور استفادة کارا و اثربخش از شبکههای اجتماعی و رسیدن
به نتایج مطلوب 1شبکههای اجتماعی را رسانهای نوین و بخش مهمی از آمیختۀ بازاریابی خود مدنظر قرار دهند.
این امر به مدیران برای رسیدن به اهدافشان کمک بیشتری میکند و روند رسیدن به اهداف را تسریع میبخشد.
همچنین واحد بازاریابی و فروش تعامل بیشتری با مشتریان داشته باشد .برای مثال پیشنهاد می شود 1راههای
ارتباط مشتریان با واحدهای مذکور به صورت  20ساعته برقرار باشد .در زمینه فعالیت های بازاریابی در رسانه
های اجتماعی 1برنامه ریزی های مستمر انجام گیرد و در بودجه ساالنه 1هزینه های این شکل از بازاریابی برآورد
شود.
اعتماد و رضایت 1دو عنصر کلیدی در مشارکت مشتریان در شبکه های اجتماعی برای خرید است .ازاینرو1
توصیه میشود که محتوای وبسایت و نظرات مطرح در آن 1بهراحتی و با کمترین کلیک در دسترس قرارگیرد و
به صورت رضایتبخشی 1از خطرپذیری ادراکی در زمان تصمیمگیری مشتری بکاهد .همچنین محتوای نظرات
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 اعتمادآفرین و حاوی اطالعات مفید باشد؛ به نحوی که1ارائهشده در تبلیغات توصیهای الکترونیکی باید صادقانه
. نظر ارائه شده را یک تجربۀ واقعی تلقی کند1خواننده
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