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بررسی تاثیر ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش 

  (مورد مطالعه: بانک سپه استان خوزستان)تعدیلگر حمایت اطالعاتی 

  2راهی شاویحسین ،  1غالمعلی مسرور 

 می، امیدیه، ایرانگروه مدیریت بازرگانی،واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسال-1

 گروه مدیریت بازرگانی،واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسالمی، امیدیه، ایران -2

 چکیده 

هدف اصلی این پژوهش تاثیر ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش 

ر حمایت اطالعاتی )مورد مطالعه: بانک سپه استان خوزستان ( می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از تعدیلگ

پیمایشی است. با توجه به اینکه در این پژوهش تعداد مشتریان مراجعه  -نظر شیوۀ گردآوری و تحلیل اطالعات توصیفی

نفر  1400هه )از ابتدای بهمن ماه تا انتهای اسفندماه( تعداد کننده به بانک مسکن استان خوزستان طی دوره زمانی دو ما

نفر است. در این پژوهش جمع آوری  302می باشد حجم نمونه مطلوب در این پژوهش از طریق فرمول کوکران برابر با 

از اطالعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت. برای گردآوری اطالعات مربوط به بخش نظری پژوهش 

مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه و مقاالت تخصصی و همچنین برای گردآوری داده ها از پرسشنامه 

استفاده شد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه جیانگ و همکاران  استفاده شده است. روش تجزیه و 

ادالت ساختاری انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و مدل مع

همه فرضیه های پژوهش تایید شدند. به عبارتی می توان گفت که ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با 

 توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش تعدیلگر حمایت اطالعاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 حضور اجتماعی، قصد خرید الکترونیکی، اعتماد، حمایت اطالعاتی :واژگان كلیدی
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 مقدمه

در سال های اخیر، با توسعه شبکه های ارتباطی و کاربردهای فناوری اطالعات و گسترش نفوذ اینترنت در جنبه های 

عی و سایر ابعاد مختلف زندگی بشر، شاهد ظهور تغییرات شگرفی در حوزه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتما

زندگی بشر هزاره سوم هستیم. در این میان یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطالعات در حوزه اقتصادی، تجارت 

الکترونیکی می باشد. تجارت الکترونیک از زمان ظهور تاکنون پیوسته با پیشرفت فناوری های نوین سخت افزاری و نرم 

ت و نسخه های جدیدتری از آن مانند؛ تجارت همراه، تجارت شبکه ای و تجارت افزاری دچار تحوالت بسیاری شده اس

 (.264: 2019اجتماعی بوجود آمده اند )جیانگ و همکاران،

تجارت اجتماعی گونه جدیدی از رسانه های اجتماعی است که به کاربران، امکان مشارکت فعال در بازاریابی و فروش 

د. محققان بیشتر به مطالعه تبلیغات تجاری آنالین تمرکز دارند، به عنوان مثال در محصوالت در بازارهای آنالین می ده

مطالعه صورت گرفته توسط حاجلی نشان می دهد که مصرف کنندگان، محصوالت و خدمات را از طریق سازه های 

یگران توصیه کرده و به تجارت اجتماعی، یعنی انجمن ها، جوامع، رتبه بندی ها، بررسی ها، توصیه ها و ارجاعات، به د

انجام معامالت و خدمات آنالین سوق می دهند. کاربران ترجیح می دهند که تجارب خرید و مصرف خود را در شبکه 

های اجتماعی به اشتراک بگذارند، زیرا کاربران در شبکه های اجتماعی دوستان غیرمستقیمی هستند که اشتراک گذاری 

و دقیق به نظر می رسد. پشتیبانی اجتماعی یکی دیگر از اجزای تعامالت اجتماعی که به اطالعات توسط آنها نسبتا واقعی 

عنوان یک فعالیت بین فردی که شامل پشتیبانی عاطفی، اطالعاتی یا مشاوره و کمک ابزاری یا فیزیکی است، توصیف 

، شبکه ها، درک گیرنده از می شود. عواملی که معموال بر حمایت اجتماعی تاثیر میگذارند شامل روابط اجتماعی

حمایت های موجود و شخصیت های حامی و گیرنده است. اعتماد، به مصرف کنندگان کمک می کند تا ریسک فروش 

های آنالین را کاهش دهند و راحتتر اطالعات شخصی خود را در معامالت تجارت الکترونیک به اشتراک بگذارند. 

قیم بر نگرش نسبت به شرکت و قصد خرید از آن تاثیرگذار خواهد بود. اعتماد مصرف کننده به وب سایت شرکت مست

در جوامع اجتماعی، عدم اطمینان در مورد رفتار دیگر کاربران وجود دارد. افرادی که به دیگران اعتماد ندارند، از تعامل 

های نامشخص ایفا می کند.  با آنها اجتناب می کنند و به همین دلیل اعتماد نقش مهمی در تسهیل تعامل در چنین محیط

قابل اعتماد بودن منبع درک شده نیز در تبلیغات بر تصمیمگیری خرید موثر است. از این رو منبع ممکن است در یک 

زمینه آنالین ناشناخته باشد که اثربخشی ارتباطات نتیجه اصلی اعتماد به منبع درک شده، است )باروت کوب و 

 (. 2: 1398همکاران،

در شبکه های اجتماعی، احتمال مشارکت ها و کنش های اجتماعی را در آنان افزایش می دهد، پس هر چه  حضور افراد

پیوند افراد و اعضا در شبکه ها، بیشتر و انبوه تر باشد، همراهی و تعامالت و نزدیکی دیدگاه ها و حرکت همسو و 

ای معرفی و تبلیغ و همچنین هم راستایی مخاطبان در مشترک، محتمل تر خواهد شد. از این رو استفاده از چنین فضایی بر

جهت اهداف رسانه ای خود نقش بسیار و تاثیر باالیی دارد. بیشتر شرکتها اعتقاد دارند که رسانه های اجتماعی، پتانسیل 
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رقراری باالیی برای بهبود تالش های بازاریابی و فروش دارند. آنها رسانه اجتماعی را به عنوان روش جدیدی برای ب

ارتباط با مشتریان جاری و بالقوه می دانند. شرکت ها و موسسات خدماتی از جمله بانک سپه استان خوزستان پی برده اند 

که تبلیغ از طریق رسانه اجتماعی، کار آمدتر و اغلب کم هزینه تر از تالش های تبلیغاتی سنتی است. بنابراین، رابط اصلی 

 (.  2: 1398ی، نواحی تبلیغات و فروش است )کبوتری،سازمان ها و شبکه سازی اجتماع

ترین در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتالف وقت به عنوان مهم

و  باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژیعنصر موفقیت در رقابت کنونی می

سرعت در ارائه خدمات قائل هستند. چیزی که برای مشتریان خدمات بانک سپه استان خوزستان ارزش تعیین کننده و 

نهایی را دارد توانایی بانک در ارائه خدمات موردنظرشان است از این رو بانک سپه استان خوزستان برای کارآمد شدن 

ها و توسعه روابط با آنها هستند. رفتار دمات، درک عالئق و خواستهنیازمند به دست آوردن اطالعات کافی از مشتریان خ

باشد. امروزه ای از کیفیت و میزان رضایتمندی و در نهایت شناسایی نقاط قوت و ضعف میکننده در حکم نشانهمصرف

باشد. از یکنندگان متصویر ذهنی مشتریان از محصوالت و خدمات یکی از فاکتورهای مهم در مباحث رفتاری مصرف

باشد که به مشتریان خود خدمات متنوعی را جمله عرضه کنندگان محصوالت و خدمات بانک سپه استان خوزستان می

نماید. با ظهور تجارت الکترونیک رقابت در عرضه خدمات آنالین در بین بانکها نسبت به گذشته افزایش یافته به ارایه می

ها با آن باشد که این سازمانترین موضوعی میمودن مشتریان خدمات اساسیای که تالش برای جذب و وفادار نگونه

های شناختی، عاطفی و احساسی مشتریان خدمات باشند. بر این اساس، دستیابی به اطالعات کافی از واکنشمواجه می

ت مشتریان بر باشد، چرا که ذهنیجهت ترغیب آنان به خرید خدمات آنالین بانک سپه استان خوزستان ضروری می

تصمیمات آنان درباره خرید یا عدم خرید تاثیرگذار است. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد حضور اجتماعی بر 

قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش تعدیلگر حمایت اطالعاتی )مورد مطالعه: بانک سپه استان 

 باشد. خوزستان ( می

 

 جتماعی و مفهوم آنحضور ا

مفهوم حضور اجتماعی، در تالش برای تعریف کیفیت رسانه ارتباطی، توسط پژوهشگران تکنولوژی ارتباطات و 

ای که یک رسانه به کاربران خود اجازه برقراری روابط شخصی با اطالعات مطرح شده است. حضور اجتماعی، به درجه

واقع، غنای رسانه اجتماعی بر حضور اجتماعی ادراک شده کاربران آن شود. در دهد، اطالق میسایر کاربران را می

اند که حضور اجتماعی یک خصیصه ذهنی ابزار ارتباطی، بر گذارد. محققان بر این نکته تأکید کردهرسانه تأثیر مهمی می

 (. 79: 1397،باشد )سلیمانی و همکارانهای ارتباطی که قادر به انتقال یافتن است، میمبنای مقدار نشانه

 

 قصد خرید الکترونیکی 
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قصد خرید آنالین به تمایل مصرف کنندگان به خرید آنالین از فروشگاه آنالین در آینده و توصیه آن به دوستان و 

گردد. همچنین قصد خرید آنالین به عنوان میزان قدرت قصد مصرف کنندگان برای انجام رفتار خرید از اطرافیان بر می

تعریف می شود. قصد خرید آنالین متغیر نهایی رفتاری است که با فروش اینترنتی ارتباط مستقیم دارد.  طریق اینترنت

گردد قصد خرید آنالین به قوت و شدت تمایالت مصرف کننده در انجام رفتار خرید خاص از طریق اینترنت بر می

 (.3: 1398)حسامی کرمانی و برادران،

متغیر مهمی که رفتار خرید نهایی را تعیین می کند، پیامد ارزیابی معیارهایی شامل کیفیت قصد خرید الکترونیکی به منزلة 

توان به عنوان برنامه ای از پایگاه اینترنتی، جستجوی اطالعات و ارزیابی محصول توسط مشتری است. قصد خرید را می

ید قصد خرید همیشه به خرید منجر نشود، پیش تعیین شده برای خرید قطعی یا دریافت خدمات در آینده تعریف کرد. شا

زیرا از توانایی برای انجام آن تأثیر می پذیرد. قصد خرید نشان می دهد مصرف کنندگان از نیازهای شناختی، جستجوی 

اطالعات از طریق محیط خارجی، ارزیابی گزینه ها و تصمیم خرید و تجربة بعد از خرید تبعیت می کنند. عالوه براین، 

: 1397د عاملی برای پیش بینی رفتار خرید مصرف کننده درنظر گرفته می شود )نادری بنی و همکاران،قصد خری

948.) 

 

 اعتماد 

اعتماد حالتی روانشناختی است که طرفین معامله نسبت به تداوم رابطة تجاری خود و یا در رسیدن به هدفی دارند که از 

به یکدیگر اعتماد می کنند، بدان معناست که وعده هایی را که داده اند، پیش تعیین شده است. وقتی افراد در یک معامله 

در طول رابطة تجاری خود حفظ خواهند کرد. اعتماد به صورت منطقی و تجربی به عنوان متغیر مهم و حیاتی ارتباطات 

بین مصرف کنندگان  در ادبیات بازاریابی فرض شده است و به عنوان نوعی پیش نیاز برای خلق و حفظ روابط بلندمدت

و شرکت شناسایی شده است. همچنین به عنوان نوعی باور و اعتماد به نفس مصرف کننده است که در طوالنی مدت به 

 (. 91: 2018منظور خواسته ها و عالیقش به او خدمت رسانی می شود )مارتینز و باسکو،

 

 حمایت اطالعاتی

های سازی سامانهاندازی، سازماندهی و بهینهی طراحی، راهزهجستجوی اطالعات از موضوعات مهم و اساسی در حو

ی مناسب خدمات اطالعاتی بیانجامد. از مفاهیم مرتبط با تواند به ارائهاطالعاتی است و دقت در ماهیت و سرشت آن می

دیدگاه از رفتار،  شود. بر اساس جدیدترینی آن نیاز به اطالعات مرتفع میاطالعات رفتار اطالعاتی است که به واسطه

گیرد تصور نمود، که توسط عوامل توان به عنوان چیزی که توسط غریزه یا ژنتیک شکل میرفتار اطالعاتی را می

ی اصلی و هدف غایی رفتار اطالعاتی و اطالعیابی دستیابی به تأثیر است. جوهر و هستهمحیطی، فرهنگی و رشدی تحت

توان مرهون دستیابی بشر به اطالعات در طول تاریخ و در دوران تکامل وی می های بشر رااطالعات است، تمامی تالش

 (.2: 1397دانست )ملکی و شیری، 
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 پژوهشپیشینه 

باروت کوب و همکاران در پژوهشی به بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر قصد خرید با نقش میانجی اعتماد و تبلیغات 

نفر از کاربران یکی از سایت های خرید اجتماعی  320ر، پرسشنامه بین حاض پژوهششفاهی الکترونیکی پرداختند. در 

ایران به نام دی جی کاال پخش گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده 

کترونیکی آن ها تاثیر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت اجتماعی بر اعتماد کاربران و تبلیغات شفاهی ال

مثبت و معنادار دارد ولی بر قصد خرید تاثیری ندارد. همچنین اعتماد بر قصد خرید و تبلیغات شفاهی الکترونیکی تاثیر 

 مثبت و معنادار دارد. در اخر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید تاثیر مثبت و معنادار دارد. 

ر اجتماعی بر قصد خرید تجارت اجتماعی در بازارهای آنالین با میانجی گری کبوتری در پژوهشی به بررسی نقش حضو

اعتماد به فروشندگان پرداختند. جامعه آماری پژوهش، آن دسته از کاربران اینستاگرام و تلگرام که حداقل یک بار از 

پژوهش حاکی از تاثیر مثبت  طریق این شبکه های اجتماعی خرید انجام داده باشند، در نظر گرفته شده است. یافته های

عناصر حضور اجتماعی )حضور اجتماعی وب، درک سایرین و تعامل فروشندگان( بر قصد خرید تجارت اجتماعی بود. 

همچنین نقش میانجی اعتماد به فروشندگان بر روابط مثبت عناصر حضور اجتماعی وب، درک سایرین و تعامل 

 بازارهای آنالین نیز تایید شد. فروشندگان بر قصد خرید تجارت اجتماعی در

دشتی و صنایعی در پژوهشی عوامل تاثیرگذار بر قصد خرید اجتماعی مصرف کنندگان در تجارت اجتماعی را مورد 

کنندگان است. های اجتماعی بر رفتار خرید مصرفبررسی قرار دادند. این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شبکه

پاسخگو در سه شبکه اجتماعی محبوب ایران )فیسبوک، کلوب و تلگرام( بعنوان  513 نتایج بدست آمده از پیمایش

های یابی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی، نشان داد درک تعاملی و سازهجامعه آماری با استفاده از روش مدل

سایت یا برنامه ارد. کیفیت وبتجارت اجتماعی بر حمایت اجتماعی، اعتماد و تعهد به اجتماع مجازی تأثیر معنادار د

دهد. از سوی دیگر، حمایت اجتماعی بر قصد خرید اجتماعی و کاربردی، اعتماد به اجتماع مجازی را تحت تاثیر قرار می

اعتماد به اجتماع مجازی تأثیرگذار است. همچنین اعتماد به اجتماع مجازی نیز بر قصد خرید اجتماعی و تعهد به اجتماع 

 گذارد و در نهایت، تعهد به اعتماد مجازی نیز بر قصد خرید اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار دارد.می مجازی تأثیر

ستونه و جعفری در پژوهشی به بررسی تاثیر حمایت اطالعاتی و عاطفی بر تامین بازخورد و توصیه به دیگران و کمک به 

شامل  پژوهشختند. جامعه آماری مورد نظر در این مشتریان با نقش میانجی رضایت مشتری در خریدهای آنالین پردا

کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب می باشد. یافته های پژوهش نشان داده است که حمایت 

اجتماعی)حمایت عاطفی و اطالعاتی( بر رضایت مشتری و رفتارهای شهروندی مشتری در خریدهای آنالین دانشجویان 

 اسالمی تهران جنوب تاثیر معناداری داشته است. دانشگاه آزاد

جیانگ و همکاران در پژوهشی به بررسی ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد 

عامل مشتری و نقش تعدیلگر حمایت اطالعاتی پرداختند. این یافته ها اعتبار سه بعد از حضور اجتماعی را نشان می دهد: ت
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بین مصرف کنندگان ، تعامل بین مصرف کنندگان و بازرگانان و تعامل بین مصرف کنندگان و کاالها. خصوصاً، 

پشتیبانی اطالعات، رابطه بین حضور اجتماعی از طریق مصرف کنندگان را تعدیل نمی کند. تعامل و مصرف کنندگان 

أثیر دو بعد دیگر را در اعتماد تعدیل می کند. سرانجام، مصرف اعتماد به تجار آنالین، در حالی که پشتیبانی اطالعات، ت

 کنندگان اعتماد به بازرگانان آنالین تأثیر بسزایی در اهداف خرید دارد.

پژوهشی با عنوان تاثیر تجارت اجتماعی بر تصمیمات مصرف کننده صورت پذیرفته است. این  هتیاراچی و همکاران

جام شد که شامل یک بررسی مقطعی و جمع آوری پاسخ معتبر از کاربران فیس پژوهش به عنوان یک مطالعه کمی ان

های پژوهش، ها استفاده شده است. یافتهبوک بود. مدلسازی معادالت ساختاری برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیه

به شناسایی،  گیری خریداران داشت. نیازاثرات مثبت قابل توجهی از تجارت اجتماعی بر روی تمام مراحل تصمیم

جستجوی اطالعات، ارزیابی جایگزین، تصمیم خرید و تصمیم گیری پس از خرید است. بنابراین، این مطالعه اهمیت 

 های تجاری را برجسته می کند.استفاده از استراتژی تجاری مناسب برای سازمان

جتماعی؛ با استنتاج از تئوری حضور لو و همکاران در پژوهشی با عنوان حضور اجتماعی، اعتماد و نیت خرید تجارت ا

اجتماعی، ماهیت بعد اجتماعی را در بازار آن الین تجارت اجتماعی، با سه متغیر حضور اجتماعی، بررسی نمود. سپس، 

این متغیرها فرضیه پردازی می شوند تا تأثیری مثبت بر روی اعتماد به عقاید داشته باشند که منجر به رفتارهای خرید 

شوند. مدل تحقیقاتی، از طریق داده های جمع آوری شده از یک سایت تجارت الکترونیک متداول در چین، آنالین می 

بررسی می شود. یافته ها از یک سایت تجارت الکترونیک نشان داد عوامل حضور اجتماعی که ریشه در تکنولوژی های 

 آن الین دارند. اجتماعی دارند، نقش قابل توجهی در ایجاد روابط قابل اعتماد تبادل

هوانگ و بن یوسف در پژوهشی با عنوان؛ تجربیات کاربران از ویژگی های اجتماعی روی وب سایت های تجارت 

اجتماعی، نشان دادند در حضور ویژگی های اجتماعی و تجاری مانند حمایت اجتماعی و سفارشی سازی، کاربران از 

 ازدید از وب سایت تجارت الکترونیک برای خرید استفاده می کنند.شبکه های اجتمای بطور عمده به منظور معاشرت و ب

کیم و پارک در پژوهشی با عنوان؛ اثر ویژگی های مختلف از تجارت اجتماعی )بازدید کنندگان تجارت( بر اعتماد و 

امنیت معامالت،  عملکرد اعتماد؛ نشان دادند تمام ویژگی های بازدید کنندگان تجارت )اعتبار، اندازه، کیفیت اطالعات،

معارفه ها( اثرات قابل توجهی در اعتماد داشتند و این اعتماد اثرات قابل توجهی در خرید و  4ارتباطات، و کلمه از دهان 

 بازاریابی دهان به دهان آن کسب و کار داشته است.

رسی نقش حمایت حاجلی  در پژوهشی تحت عنوان نقش حمایت اجتماعی بر کیفیت روابط و تجارت اجتماعی به بر

اجتماعی و کیفیت روابط در تجارت اجتماعی پرداخت. نتایج تحقیقات نشان می دهد حمایت اجتماعی )شامل حمایت 

عاطفی و حمایت اطالعاتی ( به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق کیفیت روابط )شامل تعهد، رضایت و اعتماد( بر 

 گذارد.اری میتمایل به تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناد
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نگ به بررسی نقش فرهنگ و اعتماد در تأثیرگذاری تصمیمگیری خرید آنالین در شبکه های اجتماعی پرداخته و بیان 

می کند اعتماد، جزئی از سرمایة اجتماعی است که از ارتباطات اجتماعی ریشه می گیرد و عامل مؤثری بر قصد خرید در 

 ب می شود.پایگاه های وب تجارت اجتماعی محسو

 

 فرضیه های پژوهش

حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری  -

 دارد.

حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و بانک بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر  -

 معناداری دارد.

ی از طریق تعامل بین مشتریان و خدمات بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر حضور اجتماع -

 معناداری دارد.

حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی بر اعتماد مشتری در  -

 بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

از طریق تعامل بین مشتریان و بانک به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی بر اعتماد حضور اجتماعی  -

 مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و خدمات به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی بر اعتماد  -

 وزستان تاثیر معناداری دارد.مشتری در بانک سپه استان خ

 اعتماد مشتری بر قصد خرید الکترونیکی در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. -

 

 روش تحقیق

های پیمایشی، پژوهشپژوهش حاضر، از حیث هدف، پژوهشی کاربردی است و از حیث روش انجام آن، در زمره      

پردازد، از نوع ای از زمان میهای مرتبط با برههآن جهت که به بررسی داده گیرد. همچنین این پژوهش ازقرار می

های مقطعی است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش

 پژوهشب در این می باشد. حجم نمونه مطلو 1398کلیه مشتریان شعب بانک سپه استان خوزستان در سال  پژوهشاین 

برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه جیانگ و  پژوهشنفر می باشد. در این  302از طریق فرمول کوکران برابر با 

به دلیل آن که رابطه بین متغیرها مورد  پژوهشهمکاران  استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های این 

برای تجزیه و  پژوهشو نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در این بررسی می باشد از تحلیل همبستگی 

 استفاده شده است. pLsو  spssافزار  تحلیل  داد ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم
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 تحقیق:یافته های 

 

 
 : مدل اندازه گیری پژوهش در حالت استاندارد1شکل 

 

 
 ری پژوهش در حالت معناداری )بررسی فرضیه های اصلی(: مدل اندازه گی2شکل 
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 : مدل اندازه گیری پژوهش در حالت استاندارد و معناداری )بررسی نقش تعدیل گر(3-4شکل 

 

حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر  آزمون فرضیه اول:

 معناداری دارد.

 فرضیه اولنتایج  :1ل جدو

 اثرات
فرضیه های 

 پژوهش

ضریب 

 مستقیم

آماره 

t 

سط

ح 

 خطا

وضعی

 ت

یمستق

 م

حضور اجتماعی 

از طریق تعامل 

 ←بین مشتریان 

 اعتماد مشتری

0.30

1 
3.4

91 
0.0

5 
 تایید
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استان حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و بانک بر اعتماد مشتری در بانک سپه  آزمون فرضیه دوم:

 خوزستان تاثیر معناداری دارد.

 فرضیه دومنتایج  :2جدول 

 اثرات
فرضیه های 

 پژوهش

ضری

ب 

مستقی

 م

آماره 

t 

سط

ح 

 خطا

وضعی

 ت

مستقی

 م

حضور 

اجتماعی از 

طریق تعامل 

بین مشتریان و 

 ←بانک 

 اعتماد مشتری

0.18

4 
2.2

85 
0.0

5 
 تایید

  

ن مشتریان و خدمات بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان حضور اجتماعی از طریق تعامل بی آزمون فرضیه سوم:

.خوزستان تاثیر معناداری دارد  

 

 فرضیه دومنتایج  :3جدول  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فرضیه های پژوهش اثرات
ضریب 

 مستقیم

آماره 

t 

سطح 

 خطا
 وضعیت

 مستقیم

حضور اجتماعی از 

طریق تعامل بین  

مشتریان و خدمات 

 اعتماد مشتری ←

0.227 
2.19

1 

0.0

5 
 تایید
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حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی بر  آزمون فرضیه چهارم:

 تاثیر معناداری دارد. اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان

 

 نتایج فرضیه چهارم :4جدول 

اثرا

 ت
 فرضیه های پژوهش

ضری

ب 

مستقی

 م

آماره 

t 

سطح 

 خطا

وضعی

 ت

تعدی

 ل گر

حضور اجتماعی از طریق تعامل 

حمایت  ←بین مشتریان 

 اعتماد مشتری ←اطالعاتی 

0.44

1 
4.9

56 
 تایید 0.05

 

بین مشتریان و بانک به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی حضور اجتماعی از طریق تعامل  آزمون فرضیه پنجم:

.بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد  

 

 نتایج فرضیه پنجم :5جدول 

اثرا

 ت

فرضیه های 

 پژوهش

ضری

ب 

مستقی

 م

آماره 

t 

سط

ح 

 خطا

وضعی

 ت

تعدی

ل 

 گر

 0.3

48 
3.7

36 
0.0

5 
 تایید
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حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و خدمات به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی  آزمون فرضیه ششم:

.بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد  

 

 نتایج فرضیه ششم :6جدول 

 اثرات
فرضیه های 

 پژوهش

ضریب 

 مستقیم

آماره 

t 

سطح 

 خطا
 وضعیت

تعدی

 ل گر

حضور اجتماعی 

از طریق تعامل 

بین مشتریان و 

 ←خدمات 

حمایت اطالعاتی 

 اعتماد مشتری ←

0.48

8 
2.23

0 
0.0

5 
 تایید

 

.ری دارداعتماد مشتری بر قصد خرید الکترونیکی در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معنادا :آزمون فرضیه هفتم  

 

 نتایج فرضیه هفتم :7جدول 

 اثرات
فرضیه های 

 پژوهش

ضری

ب 

مستقی

 م

آماره 

t 

سط

ح 

 خطا

وضعی

 ت

مستقی

 م

اعتماد مشتری 

قصد خرید  ←

 الکترونیکی

0.42

8 
4.9

66 
0.0

5 
 تایید
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 بحث و نتیجه گیری

شتری در بانک سپه استان در فرضیه اول ادعا شده است که حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان بر اعتماد م

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که مقدار معناداری برای این فرضیه برابر  خوزستان تاثیر معناداری دارد.

+ است  بنابراین می توان گفت حضور اجتماعی از طریق تعامل 1.96است و با توجه به اینکه این مقدار بیش از  50.3با 

عتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. همچنین ضریب مسیر برای این فرضیه بین مشتریان بر ا

از تغییرات در اعتماد مشتری تحت تاثیر حضور اجتماعی از طریق تعامل  30.0است که نشان دهنده این است که  30.0

ت جیانگ و همکاران مطابقت دارد. در فرضیه دوم ادعا بین مشتریان قرار دارد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقا

شده است که حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و بانک بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر 

است و  28.2معناداری دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که مقدار معناداری برای این فرضیه برابر با 

+ است  بنابراین می توان گفت حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و 1.96با توجه به اینکه این مقدار بیش از 

 18.0بانک بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. همچنین ضریب مسیر برای این فرضیه 

تغییرات در اعتماد مشتری تحت تاثیر حضور اجتماعی از طریق تعامل بین  از 18.0است که نشان دهنده این است که 

 مشتریان و بانک قرار دارد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات لو و همکاران مطابقت دارد. 

انک سپه در فرضیه سوم ادعا شده است که حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و خدمات بر اعتماد مشتری در ب

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که مقدار معناداری برای این فرضیه  استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

حضور اجتماعی از طریق  + است  بنابراین می توان گفت1.96است و با توجه به اینکه این مقدار بیش از  19.2برابر با 

همچنین ضریب مسیر  تماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.تعامل بین مشتریان و خدمات بر اع

از تغییرات در اعتماد مشتری تحت تاثیر حضور اجتماعی  22.0است که نشان دهنده این است که  22.0برای این فرضیه 

هتیاراچچی و همکاران   تحقیقات از طریق تعامل بین مشتریان و خدمات قرار دارد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج

مطابقت دارد. در فرضیه چهارم ادعا شده است که حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان به واسطه متغیر تعدیلگر 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه  حمایت اطالعاتی بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

+ 1.96است و با توجه به اینکه این مقدار بیش از  96.4د که مقدار معناداری برای این فرضیه برابر با چهارم نشان می ده

است  بنابراین می توان گفت حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی بر 

است که  44.0همچنین ضریب مسیر برای این فرضیه  ارد.اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری د

از تغییرات در اعتماد مشتری تحت تاثیر حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان به  44.0نشان دهنده این است که 

 دارد. حاجلی  مطابقت  واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی قرار دارد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات

در فرضیه پنجم ادعا شده است که حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و بانک به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان  اطالعاتی بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

+ است 1.96است و با توجه به اینکه این مقدار بیش از  74.3ضیه برابر با می دهد که مقدار معناداری برای این فر
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بنابراین می توان گفت که حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و بانک به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی 

است که  35.0برای این فرضیه همچنین ضریب مسیر  بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

از تغییرات در اعتماد مشتری تحت تاثیر حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و  35.0نشان دهنده این است که 

نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات کیم و پارک   بانک به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی قرار دارد. 

فرضیه ششم ادعا شده است که حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و خدمات به واسطه متغیر مطابقت دارد. در 

نتایج حاصل از آزمون  تعدیلگر حمایت اطالعاتی بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

است و با توجه به اینکه این مقدار بیش از  23.2ا فرضیه ششم نشان می دهد که مقدار معناداری برای این فرضیه برابر ب

+ است بنابراین می توان گفت که حضور اجتماعی از طریق تعامل بین مشتریان و خدمات به واسطه متغیر تعدیلگر 1.96

همچنین ضریب مسیر برای این  حمایت اطالعاتی بر اعتماد مشتری در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

از تغییرات در اعتماد مشتری تحت تاثیر حضور اجتماعی از طریق  49.0است که نشان دهنده این است که  49.0رضیه ف

نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تعامل بین مشتریان و خدمات به واسطه متغیر تعدیلگر حمایت اطالعاتی قرار دارد. 

شده است که اعتماد مشتری بر قصد خرید الکترونیکی در بانک  کبوتری مطابقت دارد. در فرضیه هفتم ادعا تحقیقات

سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم نشان می دهد که مقدار معناداری برای این 

اعتماد مشتری بر  که+ است بنابراین می توان گفت 1.96است و با توجه به اینکه این مقدار بیش از  97.4فرضیه برابر با 

 43.0همچنین ضریب مسیر برای این فرضیه  قصد خرید الکترونیکی در بانک سپه استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

از تغییرات در قصد خرید الکترونیکی تحت تاثیر اعتماد مشتری قرار دارد. نتایج  43.0است که نشان دهنده این است که 

 ج تحقیقات چن و شن  باروت کوب و همکاران و نگ مطابقت دارد.حاصل از این فرضیه با نتای

 

 

 پیشنهادات كاربردی پژوهش

پیشنهاد می شود مدیران این بانک مشتریان را به استفاده از خدمات  با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول؛

 بانکداری الکترونیک ترغیب نمایند. 

اد می شود این بانک درخواست های مشتریان را با صالحیت تمام پیشنه با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم؛

اداره کند و اطالعات دقیق ارائه خدمات را به مشتریان عرضه نماید. همچنین این بانک بصورت آنالین جزئیات ویژگی 

 های خدمات خود را شرح دهد.

د جهت حفظ رابطه مشتریان با این به مدیران بانک سپه پیشنهاد می شو با توجه به نتایج حاصل از فرضیه سوم؛

بانک و افزایش رضایت آنان هزینه های خدمات بانکی را کاهش داده و کارمزدهای دریافتی از مشتریان در قبال خدمات 

 الکترونیک بانک را به صفر برسانند.
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نک به مشتریان پیشنهاد می شود سیستم های خدمات الکترونیکی این با با توجه به نتایج حاصل از فرضیه چهارم؛

اطالعات مناسب تر ارائه دهند همچنین در جهت دسترسی بهتر به دانش فنی بانک و ارائه خدمات جدید به مشتریان بهتر 

 گام بردارند.

به مدیران بانک سپه پیشنهاد می شود امکان به اشتراکگذاری اطالعات  با توجه به نتایج حاصل از فرضیه پنجم؛

 و تشویق کاربران به حمایت اطالعاتی از یکدیگر را فراهم نمایند.توسط کاربران با یکدیگر 

به مدیران پیشنهاد می شود با ارائه اطالعات جدید به مشتریان، پاسخ فوری  با توجه به نتایج حاصل از فرضیه ششم؛

ه محصوالت متنوع به سؤاالت و شکایات آنان، ایجاد کانال های ارتباطی متنوع و ایجاد کانال های مختلف فروش و ارائ

از طریق پیوندهای ساختاری، اعتماد مشتریان خویش را باال ببرند، بر تعهد آنان به سازمان بیفزایند و از طریق ایجاد 

 رضایتمندی در آنان موجبات وفاداری آنها را فراهم کنند.

دوین سیاست هایی در راستای به مدیران بانک سپه پیشنهاد می شود که با ت با توجه به نتایج حاصل از فرضیه هفتم؛

حقوق مشتریان و اشاعة آن، این دیدگاه را در نظر آنها ایجاد کنند که سازمان، مشتریان را جزء ذی نفعان سازمان به شمار 

  می آورد و در راستای منافع آنها گام بر می دارد که همین امر سبب افزایش قصد خرید آنها می شود.
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