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چکیده
شبکههای اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که توانستهاند
بهخوبی در زندگی مردم جای باز کنند .با توجه به دامنه نفوذ روزافزون و تأثیرگذاری
این شبکهها ،مسئله شناخت الگوهای رفتاری کاربران آنها به یکی از موضوعات جذاب
تحقیقی بدل شده است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر تمایل به ادامه
استفاده از وبسایت شبکههای اجتماعی است .لینکداین بهعنوان یک شبکه اجتماعی
تخصصی تمرکز اصلی پژوهش بوده است .اطالعات تعداد  253کاربران ایرانی عضو
لینکداین با روش تصادفی در دسترس و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد .پس از
تحلیل عاملی متغیرها ،روابط بین آنها و تأثیر هریک بر یکدیگر از طریق تحلیل مسیر
 استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم( .نویسنده مسئول)sm.jafari@ut.ac.ir :
 استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم.
 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم.
تاریخ دریافت7959/1/6 :

تاریخ پذیرش7959/8/19 :
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موردبررسی قرار گرفت .اثرات اجتماعی ،محتوا ،قابلیتها ،ارزش ،سهولت استفاده،
امنیت درک شده ،قالب ،زمان ،میزان همبستگی و رضایت کاربران از شبکههای اجتماعی
از عوامل تأثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاده از وبسایتهای شبکههای اجتماعی
شناسایی شد که از این میان رضایت با ضریب مسیر باالتر ،نسبت به سایر عوامل تأثیر
مثبت قویتری دارد.
کلیدواژگان :شبکههای اجتماعی ،تمایل به ادامه استفاده ،رضایت ،لینکداین.
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مقدمه
در دنیای امروزی افراد در دنیای مجازی عضو شبکههای اجتماعی متفاوتی هستند و

اصطالح "زندگی در شبکههای اجتماعی" برای برخی از کاربران این شبکهها سخن
گزافی نیست .با گسترش فناوری اطالعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره
مسائل و ضرورتهای تازهای نیز به وجود آمده است .هرینگ شبکه اجتماعی را
محصول امکان ارتباط میان انسان و کامپیوتر دانسته و ارتباطی توصیف میکند که
انسانها از طریق کامپیوتر انجام میدهند (چیسیل .)3222 ،1از ظرفیتهای شبکههای
اجتماعی پتانسیل آنها برای پیشبرد امور تخصصی بخصوص مقوالت مرتبط با
کسبوکار است .به نظر میرسد پیشبینیهای پیتر دراکر از این عصر خیلی زود محقق
شده است .چراکه او گفته بود":عصر آینده عصر شبکهها خواهد بود نه شبکههای

فنّاوری بلکه شبکههای انسانی در قالب فنّاوریهای نوین(".کمانی .)1231،پس در
اهمیت و تأثیرگذاری این حوزه نسبتاً تازه و این رسانههای دوسویه جای شکی باقی
نمیماند اما آنچه مهم است این است که با وجود پتانسیلهای بالقوه و تغییرات و
تأثیرات شگرف این شبکهها ،بررسی آنها در انزوا قرار گرفته و هنوز کار تحقیقی
چندانی در این زمینه انجام نگرفته است .با توجه به اهمیت و حضور شبکههای
اجتماعی در زندگی امروزه و دامنه نفوذ روزافزون و تأثیرگذاری آنها ،مسئله شناخت
الگوهای رفتاری کاربران این شبکهها به یکی از موضوعات جذاب تحقیقی بدل شده
است .یکی از مواردی که در شناخت الگوهای رفتاری حائز اهمیت است رضایتمندی
کاربران و تمایل آنها به ادامه استفاده از یک فنّاوری (مانند شبکههای اجتماعی آنالین)
است .رضایت در محیط آنالین یکی از مهمترین جنبههای ارائه خدمات اطالعاتی است.
ازآنجاییکه شبکههای اجتماعی آنالین نوع منحصربهفردی از جوامع آنالین محسوب
میشود (تروسوو و همکاران ،) 3212 ،3درک چگونگی رفتار کاربران در زمان اتصال به
1. Chaucil
2. Trusov et al.
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وبسایتهای شبکه های اجتماعی به چند دلیل اهمیت دارد :اول اینکه مطالعه رفتار
کاربران اجازه ارزیابی عملکرد چنین سایتهایی را برای طراحی بهتر فراهم میکند ،دوم
اینکه نتایج چنین مطالعاتی برای اهداف جامعهشناسی و بازاریابی بسیار حائز اهمیت
است و سوم اینکه به طراحی نسل بعدی زیرساخت اینترنت و سامانههای توزیع محتوا
کمک زیادی میکند (بنونوتو و همکاران.)3223 ،1
از طرف دیگر ،با توجه بهتازگی و بکر بودن این موضوع ،ابعاد و چارچوبهای
نظریاش هنوز غنی نیست و با توجه به اینکه فنّاوری اینترنت و شبکهها ،مفهوم و
رهاوردی از دنیای غرب است ،متأسفانه تاکنون منابع و مقالههای فارسی زیادی در این
زمینه تدوین و یا حتی ترجمه نشده است و محققین نیز ،تمامی پژوهشهای خود را
پیرامون این موضوع ،با استفاده از معیارهای رفتارشناسی ،روانشناسی و یا جامعهشناسی
بررسی کردهاند .درحالیکه خأل پژوهشی جامع با نیل به معیارهای کمیتی و ریاضی در
این مورد ،بهروشنی احساس میشود و این همان دغدغهای است که محقق را بر آن
داشته تا با استفاده از زاویه دیدی جدید بتواند نتایج مفید و ثمربخشی را از این تحقیق،
به فعاالن این عرصه ارائه دهد .در این راستا پاالیه نبودن ،تخصصی بودن و منحصربهفرد
بودن لینکداین 3در انتخاب این شبکه اجتماعی برای تحقیق حاضر مؤثر بوده است .طبق
تحقیقات دانشگاه ماساچوست 11 ،درصد از شرکتها در آمریکا از لینکداین برای
شناسایی استعداد استفاده میکنند (چیانگ .)3215 ،2بنابراین این تحقیق میکوشد با
تمرکز بر شبکه اجتماعی لینکداین ،عوامل تأثیرگذار بر تمایل کاربران به ادامه استفاده از
شبکههای اجتماعی را موردبررسی قرار دهد .مسئله رضایت و تداوم استفاده از یک
فنّاوری وضعیت متغیری محسوب میشود که در هر زمان با زمان دیگر متفاوت است و
لذا لزوم انجام چنین تحقیقاتی در هر زمانی توجیه میشود (بای و همکاران)3214 ،4
1. Benevenuto et al.
2. LinkedIn
3. Chiang
4. Bai et al.
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زیرا رضایتمندی کاربران و بالطبع آن تمایل آنها در ادامه استفاده ،از مهمترین عواملی
است که یک جامعه آماری را به سمت استفاده حداکثری و مفید از یک شبکه اجتماعی
هدایت میکند و یا برعکس باعث ناکامی یک شبکه اجتماعی در ارتباط با مخاطبان
خود میگردد  .بدون شک در این مسیر ،دستیابی به آگاهی و اطالعات دقیق در مورد
شناخت سازوکار شبکههای اجتماعی ،تنها با استفاده از دادههای علمی میسر خواهد
بود; و قطعاً کمک شایانی به شناخت میزان توانمندی شبکههای داخلی در پاسخدهی به

نیاز کاربران خود و حفظ آنان خواهد داشت (روشنی و همکاران .)1233 ،بررسی دقیق
این دادهها ،پاسخ این سؤال خواهد بود که چرا کاربران شبکههای اجتماعی میزان زیادی
از وقت خود را صرف این شبکهها میکنند و یا به عبارت سادهتر ،عوامل تأثیرگذار بر
تمایل کاربران در ادامه استفاده از شبکههای اجتماعی چیست؟!

پیشینه نظری پژوهش
پیشینه نظری در حوزه رضایت الکترونیکی غنی است .با توجه به اینکه رضایت کاربر از
دهه  1312موردتوجه محققان بوده است و بهعنوان معیاری مهم در جهت سنجش

موفقیت سامانههای اطالعاتی به شمار میرفته است (بیلی و پیرسون ;1312 ،1ایوز و

بنسن ;1312 ،3بارودی و همکاران )1312 ،2و مدلهای بیشماری در طول این مدت
توسط محققان پیشنهاد شده است .دال 4و ترکزاده ( ،) 1311پس از مرور و مطالعه
تمامی تحقیقات پیش از خود در حوزه رضایت کاربر و بر اساس تحقیقات ایوز و
همکارانش ،مدل خود را برای رضایت کاربر پیشنهاد دادند .مدل پیشنهادی آنها شامل
پنج عنصر زمان ،قالب ،سهولت استفاده ،محتوا و صحت است .در سال  3223تحقیقی
در خصوص شناخت تمایل به استفاده از دنیای مجازی برای کسبوکار با استفاده از
1. Bailey and Pearson
2. Ives and Benson
3. Baroudi et al.
4. Doll
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مدل پذیرش فنّاوری 1صورت گرفت .ابزار تحقیق یک پرسشنامه آنالین متشکل از 31
سؤال بوده و در نهایت برای تحلیل پرسشنامهها از روش معادالت ساختاری استفاده
شده و عوامل شناساییشده عبارتاند از :سودمندی درک شده ،لذت درک شده و
سهولت استفاده (شن و ادر .)3223 ،3در سال  3213نیز مقالهای با نام " ادراک کاربران

از کیفیت وبسایت و تأثیر آن بر تمایل به استفاده از خدمات دولت الکترونیک در

اردن" با هدف شناسایی ادراک کاربران در مورد کیفیت وبسایت و شناسایی تأثیر این
ادراک بر تمایل آنها در ادامه استفاده از خدمات دولت الکترونیک در کشور اردن ذکر
انجام شد .در این پژوهش از مدل دلون و مک لین استفاده شده است .جامعه آماری این
تحقیق کلیه شهروندان اردنی معرفی شدند که بالقوه یا بالفعل با خدمات دولت
الکترونیک در اردن آشنایی و تجربه کار داشتند .نتایج حاکی از آن است که کیفیت
سیستم ،کیفیت خدمات و کیفیت اطالعات تأثیر مثبتی بر تمایل شهروندان در استفاده از
خدم ات دولت الکترونیک داشته است .کیفیت سیستم منظور موارد مرتبط با طراحی و
تعامل با وبسایت ،کیفیت اطالعات موارد مرتبط با امنیت و مفید بودن اطالعات و
کیفیت خدمات موارد مرتبط با اعتماد ،پاسخگویی ،یکدلی معرفی شده است
(کوتایشات .)3213 ،2در سال  3212نیز تحقیق بهمنظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر
اتخاذ و تناوب استفاده از رسانههای اجتماعی با تمرکز بر شبکههای اجتماعی فیسبوک،
توییتر  ،پینترست و گوگل پالس انجام شد .نتایج عوامل سهولت استفاده ،تفریح (لذت)
و سودمندی درک شده اعالم شد (ساگو.)3212 ،4

مدل تداوم استفاده از سیستم اطالعاتی
بهاتاچرجی ) 3221( 5مقالهای با عنوان "شناخت تداوم استفاده از سامانههای اطالعاتی:
1. TAM
2. Shen and Eder
3. Qutaishat
4. Sago
5. Bhattacherjee
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یک مدل انتظارات-عدم تطابق" را ارائه نمود .وی با اشاره به اینکه موفقیت یک سیستم
اطالعاتی در بلندمدت به تداوم استفاده از آن ،بهجای استفاده مرتبه اول بستگی دارد و
مفهوم تداوم استفاده 1در مقابل استفاده اولیه یا پذیرش قرار میگیرد (پارثاسرث و
بهاتاچرجی .) 1331 ،3بر اساس این مدل تمایل کاربران در تداوم استفاده از یک سیستم
اطالعاتی نشاندهنده رضایت آنها از استفاده قبلی از سیستم اطالعات 2است.
مدل به این صورت توصیف میشود که مثالً در خرید یک خدمت یا محصول ،ابتدا
مصرفکننده با یک انتظار اولیه از محصول یا خدمت اقدام به خرید میکند ،سپس
محصول یا خدمت را پذیرفته و از آن استفاده میکند .در مدتزمان استفاده اولیه ،در
مورد عملکرد محصول یا خدمت شناخت و درک به دست میآورد و در مرحله سوم،
عملکرد درک شده را با انتظار اولیه خود مقایسه و ارزیابی میکند و مشخص میکند که
چه میزان از انتظارات او تائید (مرحله تائید) شده است .در مرحله چهارم بر اساس
سطح تائید و انتظارات خود از محصول یا خدمت رضایتمند میشود .در نهایت
مصرفکننده راضی تمایل به خرید مجدد را از خود بروز میدهد ،درحالیکه
مصرفکننده ناراضی استفاده را ادامه نمیدهد .لذا رضایت نقش کلیدی در وفاداری
مصرفکننده بلندمدت دارد.

مدل رضایت کاربر از رسانه اجتماعی
در سال  3212جمعی از محققین به مطالعه بر روی رسانههای اجتماعی پرداختند و
مقالهای ارائه کرده که در آن مدلی برای رضایت کاربران از رسانههای اجتماعی پیشنهاد
کردند .آنها با اشاره به اینکه رسانههای اجتماعی آنالین مانند فیسبوک ،توییتر،
لینکداین و ...روز به روز در زندگی افراد نفوذ میکنند ،شناخت و درک مناسب از رفتار
کاربران و نیز رضایت آنها از چنین رسانههایی را امری ضروری تلقی کرده و سعی در
1. Continuance and Bhattacherjee
2. Parthasarathy
3. Information Systems
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ارائه مدلی برای رضایت کاربران از رسانههای اجتماعی نمودند .نویسندگان مقاله مذکور
با مرور ادبیات تحقیق در خصوص رضایت کاربر از دهه  1312تاکنون و با بهرهمندی از
مدل رضایت دال و ترکزاده (دال و ترکزاده ،)1311 ،رفتار استفاده دیویس

1

(دیویس )1313،و نگرش کاربر در مورد فنّاوری (دلون و مک لین )1333،3مدل
پیشنهادی خود را ارائه کردند که شامل  1متغیر تأثیرگذار (محتوا ،قابلیت ،امنیت ،زمان،
سهولت استفاده ،قالب ،اثرات اجتماعی و ارزش) بر رضایت کاربر از رسانه اجتماعی
است که در ادبیات تحقیق از پشتوانه مناسبی برخوردار بودند .ارائهدهندگان این مدل

معتقدند که مدل آنها یک مدل عمومی است و محققان دیگر میتوانند با افزودن جنبه-
های دیگری از رضایت کاربر در حوزههای دیگر نیز از آن استفاده نمایند (رانیر و
همکاران.)3212 ،2

مدل تمایل به ادامه استفاده از شبکههای اجتماعی
در سال  3214جمعی از محققان چینی مطالعه بر روی تمایل کاربران چینی در ادامه
استفاده از شبکههای اجتماعی انجام داده و مدلی را برای این منظور ارائه دادند .عنوان

مقاله آنها "شناخت تمایل کاربران چینی به ادامه استفاده از شبکههای اجتماعی :یک مدل
یکپارچه تئوری" است .محققان چینی برای ارائه مدل خود از تئوری تمایل به ادامه
استفاده از یک سیستم اطالعاتی (بهاتاچرجی ،)3221 ،تئوری جریان (سیزمیهایلی،)1311،4

تئوری سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال ;1331 ،5پوتنام و همکاران )1332 ،6و مدل
یوتات( 1ونکاتش و همکاران )3222،1بهره گرفتند .در این مدل عوامل مؤثر لذت،
رضایت ،همبستگی ،انتظار ،نفوذ اجتماعی ،هنجارهای مشترک و سودمندی درک است
1. DAvis
2. Delone and McLean
3. Rauniar et al.
4. Csikszentmihalyi
5. Nahapiet and Ghoshal
6. Putnam et al.
7. UTAUT
8. Venkatesh et al.
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(سان و همکاران.)3212 ،1

ابعاد یازدهگانه رضایت کاربران از وبسایت
مویلی و همکاران ) 3224( 3مقالهای تحت عنوان "مفهومسازی و ارزیابی تجربی رضایت
کاربر از وبسایت" را ارائه کرده و در آن  11بعد رضایت کاربر از وبسایت را شامل
تناسب اطالعات ،صحت اطالعات ،قابلیت درک ،جامعیت اطالعات ،سهولت استفاده،
راهنمای ورود ،ساختار وبسایت ،درک هایپرلینکها ،سرعت وبسایت ،طرحبندی
وبسایت و سفارشیسازی زبان شناسایی نمودند (مویلی و همکاران.)3224 ،

توسعه مدل مفهومی تحقیق
رضایت کاربر و تمایل به ادامه استفاده
تمایل به ادامه استفاده بهصورت خروجی تعریف میشود که انتظار میرود بر اساس
رفتار یا فعالیت برنامهریزیشده افراد پیشبینی شود (صدف و همکاران.)3213 ،2
رضایت کاربر از دهه  1312بهعنوان معیاری مهم جهت موفقیت سامانههای اطالعاتی

تلقی میشود (بیلی و پیرسون ;1312 ،4دلون و مک لین ;1333 ،5دال و ترکزاده.)1311،
در ادبیات رضایت مشتری تعاریف مختلفی از رضایت و رضایت الکترونیکی وجود

دارد .کاتلر )1336( 6رضایت مشتری را بهصورت "سطح ادراک اشخاص در نتیجه
مقایسه عملکرد درک شده یک محصول یا یک خروجی با انتظارات او" تعریف میکند

(کاتلر و آرمسترانگ .)1336،1لین )3221( 1نشان داد که رضایت کاربر تأثیر چشمگیری
1. Sun et al.
2. Muylle et al.
3. Sadaf et al.
4. Bailey and Pearson
5. Delone and McLean
6. Kotler
7. Kotler and Armstrong
8. Lin
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بر وفاداری (ادامه استفاده) در جوامع مجازی دارد .بولتمن و لیمون نیز نشان دادند که
بین رضایت و تداوم استفاده از یک فنّاوری ارتباط مثبتی وجود دارد (شیپ)3212 ،1؛
بنابراین فرضیه اول به این صورت است:
فرضیه  :1رضایت کاربران از شبکه اجتماعی لینکداین بر تمایل به ادامه استفاده از آن
تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

امنیت درک شده
مسائل مرتبط با امنیت ،مدتهاست که در ارتباطات آنالین مطرح است .امنیت درک
شده بازتابی از ادراک کاربران شبکههای اجتماعی از ریسک حریم شخصی و امنیت
مرتبط با اطالعات پروفایل ،محتویات به اشتراک گذاشته شده و دیگر فعالیتهای مرتبط
است و لذا محافظت از حریم شخصی باید بهعنوان یک مسئله مهم در رضایت کاربران
در نظر گرفته شود (رانیر و همکاران .)3212 ،3زمانی که کاربران به ارائهدهنده خدمات
شبکه اجتماعی آنالین اعتماد داشته باشند ،رضایت آنها و بالطبع آن تمایل به ادامه

استفاده از شبکه اجتماعی آنالین افزایش مییابد (اسلجیانوسکی و کولویوات;3223 ،2
دنگ و همکاران)3212 ،4؛ بنابراین فرضیه دوم به این صورت مطرح میشود:
فرضیه  :3امنیت درک شده از شبکه اجتماعی لینکداین بر رضایت کاربران از آن تأثیر
مثبت و معنیداری دارد.

سهولت استفاده ،زمان و قالب
سه مفهوم بعدی (زمان ،سهولت استفاده و قالب) از مدل پیشنهادی دال و ترکزاده
( )1311گرفته شده است .این سه مفهوم بهعنوان شناسه رضایت کاربر در تحقیقات
1. Shipps
2. Rauniar et al.
3. Sledgianowski and Kulviwat
4. Dang et al.
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مختلفی در زمینه رضایت کاربران از شبکههای اجتماعی به کار گرفته شده است.
بحث زمان در شبکههای اجتماعی آنالین بیشتر در مورد میزان بهروز بودن یا نبودن
محتویات ،اطالعات و پستهای کاربران در شبکه اجتماعی به کار میرود (کاتراتناکال،1

 ;3223مادو .)3223 ،3در پژوهش صورت گرفته توسط رانیر و همکارانش ( )3212در
خصوص رضایت مشتری از خدمات خردهفروشی آنالین و به عبارتی رضایت
الکترونیکی نیز مجدداً سرعت وبسایت نقش مهمی ایفا میکند (رانیر و همکاران،
.)3212
متغیر بعدی که در مدلهای رضایت کاربران از شبکههای اجتماعی مطرح میشود،
سهولت استفاده از وبسایت شبکههای اجتماعی آنالین است که بیشتر به این صورت

تعریف میشود" :میزان اینکه کاربران چقدر وبسایت شبکه اجتماعی را کاربرپسند
بدانند" (دال و ترکزاده .)1311 ،در پژوهشی در مورد کیفیت خدمات الکترونیکی که بر
رضایت الکترونیکی تأثیر میگذارد سهولت استفاده از وبسایت که بهعنوان اولین
دریچه تعامل با مصرفکننده یا کاربر است اشاره شده است (تریبلمایر و فلوه.)3221 ،2
در مدل دیگری از لی و توربان سهولت استفاده بهعنوان بعدی از رضایت کاربر تلقی
میشود (لی و توربان.)3224 ،4
قالب شبکه اجتماعی ،بازتاب نمایش اطالعات و ساختاربندی وبسایت شبکه اجتماعی
است و لذا ارائه اطالعات در قالب مناسب برای سهولت در پیگیری و جستجوی آنها
اهمیت دارد (موال و لیکر .)3211 ،5قالب نمایش میتواند وبسایت شبکه اجتماعی را
جذاب و کاربردی کند چراکه یک قالب نمایش مناسب میتواند منجر به تعامالت بهتر
شود و تأثیر و کارایی اطالعات را برای کاربران دوچندان نماید ،لذا میتواند بهعنوان
عامل مهمی در رضایت کاربران تلقی شود (رانیر و همکاران .)3212 ،سه فرضیه بعدی
1. Katerattanakul
2. Madu
3. Treiblmaier and Floh
4. Lee and Turban
5. Molla and Licker
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به این صورت مطرح میشود:
فرضیه  :2زمان بر رضایت کاربران از شبکه اجتماعی لینکداین تأثیر مثبت و معنیداری
دارد.
فرضیه  :4سهولت استفاده از شبکه اجتماعی لینکداین بر رضایت کاربران از آن تأثیر
مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه  :5قالب شبکه اجتماعی لینکداین بر رضایت کاربران از آن تأثیر مثبت و
معنیداری دارد.

ارزش
ارزش شبکههای اجتماعی برای کاربرانش بهعنوان مشخصه کلی از تجربه لذت و
سودمندی مطرح میشود .ارزش ،میزانی است که یک سیستم نیازهای کاربرانش را
برطرف میکند و یا میزانی است که به کاربرانش کمک میکند تا کار و وظیفه خود را
انجام دهند .ارزش سودمندی برای کاربران به استفاده هدفگرا از شبکه اجتماعی آنالین
مربوط میشود (هار و واترتنبراچ ،)3222 ،1لذا ارزش سودمندی آیینهای است از
سودمندی درک شده توسط کاربر شبکه اجتماعی آنالین در مدتزمان استفاده از سایت
شبکه اجتماعی (رانیر و همکاران .)3212 ،شواهد تحقیقات دیگری نیز بیانگر این مطلب
است که درک سودمندی کاربران از شبکههای اجتماعی میتواند تأثیرات مثبتی بر
رضایت کاربر و در نتیجه تمایل به ادامه استفاده آنها از وبسایت شبکههای اجتماعی

آنالین مذکور داشته باشد (اسلجیانوسکی و کولویوات ;3223 3لین و لو .)3211،2فرضیه
بعدی به این ترتیب است:
فرضیه  :6ارزش شبکه اجتماعی لینکداین بر رضایت کاربران از آن تأثیر مثبت و
معنیداری دارد.
1. Dhar and Wertenbroch
2. Sledgianowski and Kulviwat
3. Lin and Lu
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محتوا
اولین مفهومی که محققان شبکه اجتماعی بهعنوان "شناسه ارزش شبکه اجتماعی" به آن
اشاره میکنند محتواست ،یا همان گستره اطالعاتی موجود در وبسایت شبکه اجتماعی
آنالین (رانیر و همکاران .)3212 ،محتوا یکی از  5متغیر ذکر شده در مدل رضایت کاربر
از یک سیستم اطالعاتی است که توسط دال و ترکزاده ( )1311ارائه شد .شیپ نیز
نشان داد که میزان کیفیت محتوای اطالعات در رضایت کاربر و بالطبع تمایل به ادامه
استفاده از آن تأثیر چشمگیری دارد (شیپ .)3212 ،1فرضیه بعدی به این صورت مطرح
میشود:
فرضیه  :1محتوای شبکه اجتماعی لینکداین بر ارزش آن تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
قابلیتها
ارزش اطالعات ایجاد شده توسط کاربر زمانی افزایش مییابد که کاربران ابزارها و
برنامههای کاربردی ال زم را داشته باشند .رشد استفاده و محبوبیت شبکههای اجتماعی با
دسترسی و کارآمدی ابزارهای ارتباطی آنالین شناخته میشود؛ بنابراین عالوه بر
محتویات و اطالعات ،قابلیتهای مناسب نیز ارزش شبکههای اجتماعی را باال میبرند
(رانیر و همکاران .)3212 ،فرضیه بعدی به این ترتیب است:
فرضیه  :1قابلیتهای شبکه اجتماعی لینکداین بر ارزش آن تأثیر مثبت و معنی وجود
دارد.

اثرات اجتماعی
یکی دیگر از مشخصات تمایل به ادامه استفاده از یک رسانه اجتماعی تعداد کاربران
است .محققان اثرات اجتماعی را بهعنوان گستره اعضا و افرادی تعریف میکنند که در
شبکه ارتباطی کاربران وجود دارد .امروزه افراد در حال مدیریت و ساماندهی به
1. Shipps
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ارتباطات آنالین خود با دیگران است (شن .)3215 ،1همانطور که کاربران به شبکههای
اجتماعی متصل میشوند ،دوستان و آشنایان خود را نیز تشویق به اتصال میکنند.
استفاده از شبکه اجتماعی با به اشتراک گذاشتن اطالعات ایجاد شده توسط کاربران با
دیگر افراد درون شبکه ارتباطی یا جوامع مجازی دیگر بروز و ظهور پیدا میکند،
بنابراین ارزش شبکه اجتماعی ،چه ارزش سودمندی و چه ارزش لذت ،شدیداً تحت
تأثیر کاربران ،اطالعات ایجاد شده و به اشتراک گذاشته شده توسط آنها با دیگر افراد
است (لیندرز .)3223 ،3کاربران عضو شبکههای اجتماعی با عناوینی چون دوست،

ارتباطی ،دنبال کننده و ...نامگذاری میشوند .فرضیه بعدی به این صورت مطرح می-

شود:
فرضیه  :3اثرات اجتماعی بر محتوای شبکه اجتماعی لینکداین تأثیر مثبت و معنیداری
دارد.

میزان همبستگی
میزان همبستگی طیفی است که در یک سوی آن همبستگی ضعیف و در سوی دیگر
همبستگی قوی وجود دارد و نشان دهنده میزان و تناوب تعامالت و نزدیکی بین کاربران
با دیگر اعضای شبکه اجتماعی آنالین است (لوین و کراس .)3224 ،2میزان همبستگی
سطح و شدت ارتباطات اجتماعی بین مصرفکنندگان (کاربران) است (استفس و
همکاران .)3221 ،4در زمینه استفاده از وبسایت یک شبکه اجتماعی آنالین ارتباطات
قویتر معموالً کاربران را در ادامه دادن ارتباطات و تعامالت با دیگران از طریق شبکه
اجتماعی آنالین بهصورت بیشتر و نزدیکتر تشویق میکند و بنابراین برای تمایل به
ادامه استفاده از وبسایت شبکههای اجتماعی آنالین نقش مهمی دارد (لوین و کراس،
1. Shen
2. Leenders
3. Levin and Cross
4. Steffes et al.
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 ;3224هی و همکاران .)3223 ،1این به این دلیل است که مصرفکنندگان درباره
تصمیمات و مقاصدشان با اعضای خانواده ،دوستان ،آشنایان و نزدیکان خود صحبت
میکنند و در نتیجه مصرفکنندگان احتماالً در تصمیمگیری خود به دلیل تعامالت با
دیگران تأثیر میپذیرند (دی والک و همکاران )3223 ،3و زندگی روزانه و تجربیات
خود را بهصورت آنالین با دوستان و اقوام خود به اشتراک میگذارند (شن )3215 ،که
در این صورت اهمیت میزان همبستگی افراد با دیگران نمایان میشود ،لذا انتظار میرود
که تمایل به ادامه استفاده از وبسایت شبکههای اجتماعی آنالین برای کاربران با میزان
همبستگی قویتر و زیادتر ،بیشتر باشد .فرضیه آخر به این صورت است:
فرضیه  :12میزان همبستگی بر تمایل به ادامه استفاده از وبسایت شبکه اجتماعی
لینکداین تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
شکل  1چارچوب مفهومی پیشنهادی تمایل به ادامه استفاده از وبسایت شبکههای
اجتماعی آنالین را نشان میدهد که بیانگر ارتباط مفاهیم مختلفی است که در مرور
ادبیات بهعنوان عوامل اصلی شناسایی شده است.

1. He et al.
2. De Valck et al.

اثرات اجتماعی

محتوا
ارزش
قابلیت ها

امنیت
درک شده

رضایت کاربر
تمایل به ادامه
استفاده

زمان
میزان همبستگی
سهولت
استفاده

قالب

شکل  .7مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی تحقیق
نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش در بیشتر پژوهشهای علوم انسانی بررسی
یک موضوع به روش میدانی است میتوان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه
پژوهشهای کاربردی است و از منظر نحوه گردآوری داده در زمره تحقیقات توصیفی از
نوع پیمایشی قرار میگیرد ،بهعالوه ،با توجه به اینکه روابط بین متغیرها را نیز بررسی
میکند از نوع تحقیقات همبستگی نیز محسوب میشود.
با توجه به رسالت تحقیق در شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاده از
شبکه اجتماعی لینکداین در بین ایرانیان ،جامعه آماری این تحقیق کاربران ایرانی عضو
شبکه اجتماعی لینکداین است .البت ه با توجه به آمار ارائه شده در حال حاضر بیش از
 352میلیون کاربر در این شبکه اجتماعی عضو هستند (همپل ،)3212 ،1اما به دلیل اینکه
کاربران ایرانی ساکن در کشورهای دیگر خود را غیر ایرانی معرفی میکنند و یا کشور
محل سکونت خود را غیر از ایران مشخص میکنند ،شناسایی تعداد دقیق کاربران ایرانی
میسر نیست ،اما با توجه به رشد روزافزون گرایش به شبکههای اجتماعی تعداد کاربران
ایرانی عضو لینکداین باالی  222222هزار نفر تخمین زده شده و با توجه به جدول
مورگان نامحدود در نظر گرفته می شود و بر این اساس حجم نمونه در جامعه نامحدود

و سطح اطمینان  35درصد و  5درصد خطا 214 ،است .در این تحقیق از روش نمونه-
گیری تصادفی در دسترس استفاده شده است .پس از انتشار پرسشنامه آنالین با توجه به
محدودیت زمانی علیرغم تمام تالشها تنها تعداد  262نفر به آن پاسخ دادند که از این
میان تعداد  253پاسخ قابلقبول است و در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفته است.
ابزار این تحقیق یک پرسشنامه نیمه محقق ساخته است که با توجه به مدلهای مبنا در
تحقیق تنظیم شده است .پرسشنامه پس از تنظیم و اطمینان از روایی و پایایی آن
بهصورت آنالین و در اینترنت به اشتراک گذاشته شد .این پرسشنامه با توجه به اهداف
1. Hampel
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تحقیق و اطالعات موردنیاز برای آزمون فرضیات پژوهش تنظیم شده است.
برای سنجش روایی این تحقیق بر اساس مدلهای استفاده شده ،پرسشنامه اولیهای تنظیم
شده و در اختیار  13نفر از اساتید مدیریت و نیز صاحبنظران حوزه سامانههای
اطالعاتی قرار گرفت و بر اساس نظرات ایشان اصالحاتی در پرسشنامه صورت گرفت.
در این تحقیق عالوه بر نظرخواهی از اساتید ،متخصصین و صاحبنظران و اعمال
نظرات آنها ،از روایی سازه نیز جهت تعیین اعتبار سازهای پرسشنامه استفاده گردید.
برای تعیین روایی و اعتبار سازهای پرسشنامه از روش همگرا و روایی تشخیصی و در
قالب تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .بهمنظور تعیین روایی سازه ،شاخص
میانگین واریانس استخراج شده 1محاسبه شد .شاخص میانگین واریانس استخراج شده
نشان میدهد که چه درصدی از واریانس سازه مورد مطالعه تحت تأثیر نشانگرهای آن
بوده است .با توجه به شاخص روایی سازه یا میانگین واریانس استخراج شده ،مقادیر
باالتر از  2/5نشان از روایی مناسب سازههای موردبررسی دارد (فورنل و الرکر،3
 .)1311پس در این قسمت بهمنظور بررسی روایی سازه از دو شاخص روایی همگرا و
روایی تشخیصی استفاده میشود که هر دو شاخص بر اساس میانگین واریانس استخراج
شده استوارند که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و در قالب مدل معادالت ساختاری
محاسبه میشود.
در تحقیق حاضر به دلیل آنکه حجم نمونه در مرحله پیشآزمون کمتر از حجم مورد نیاز
جهت محاسبات مدل معادالت ساختاری است لذا روش آلفا تنها در مرحله پیشآزمون
استفاده میشود درحالیکه در مرحله آزمون مدل جهت تعیین پایایی از روش پایایی
ترکیبی 2استفاده میشود که حجم مورد نیاز از پرسشنامههای اصلی کسب شده است.
بدین منظور تعداد  22پرسشنامه توزیع شد که  31مورد آن جمعآوری گردید که پس از

1. AVE
2. Fornell and Larcker
3. CR
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وارد کردن دادهها در نرمافزار اس پی اس اس 1ضریب پایایی یا آلفای کرونباخ برای
متغیرها محاسبه گردید .ضرایب پایایی قسمتهای مختلف پرسشنامه در جدول  1درج
شده است.
جدول  .7ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش
بخشها

تعداد گویهها

ضریب آلفا

اثرات اجتماعی

4

2/134

محتوا

4

2/144

قابلیتها

2

2/623

ارزش

5

2/155

سهولت استفاده

2

2/122

امنیت درک شده

2

2/136

زمان

4

2/162

قالب

4

2/161

میزان همبستگی

2

2/512

رضایت کاربر

6

2/135

تمایل به ادامه استفاده

2

2/652

پس از محاسبه آلفای کرونباخ متغیرها ،مشاهده شد که این مقدار برای متغیر میزان
همبستگی پایین است و با نرمافزار اس پی اس اس مشخص شد که سؤال دوم این
متغیر ،منجر به پایین آمدن آلفا شده بود و لذا سؤال دوم را حذف کرده و با مشورت با
اساتید و متخصصان ،سؤال دیگری را جایگزین آن کرده بهطوریکه بتواند بهدرستی
متغیر را بسنجد.

1. SPSS
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یافتههای پژوهش
 112نفر ( 43/1درصد) از پاسخدهندگان زن و  113نفر ( 52/3درصد) از ایشان مرد
میباشند؛ بنابراین در نمونه موردبررسی تعداد مردان بیش از زنان است .تعداد افراد با
سطح تحصیالت لیسانس ( 65/3درصد) بیشترین حجم نمونه را تشکیل میدهد .افراد
فوقلیسانس ،فوقدیپلم  ،دکتری به باال و دیپلم به پایین هرکدام به ترتیب ،4/1 ،31/2
 1/4و  2/6درصد در رتبه های بعدی قرار دارند .در نمونه مورد مطالعه عالوه بر
عضویت در لینکداین %11/35 ،درصد عضو فیسبوک %31/23 ،درصد عضو گوگل
پالس %32/45 ،درصد عضو توییتر %1/1 ،درصد عضو کلوب هستند %22/1 .درصد نیز
عالوه بر لینکداین عضو دیگر شبکههای اجتماعی نیز میباشند .برای تحلیل استنباطی و
آزمون فرضیهها از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .به این منظور از اس پی
اس اس  32و اس پی ال اس 1بهره گرفته شده است.

تحلیل همبستگی
در این قسمت از تحقیق با توجه به ماهیت و مقیاس سنجش متغیرهای تحقیق با استفاده
از ضریب همبستگی اسپیرمن به بررسی رابطه و همبستگی بین متغیرهای موردبررسی

در تحقیق پرداخته میشود .همبستگی بین متغیر "تمایل به ادامه استفاده" با هر یک از
متغیرهای دیگر بیشتر برای تحلیل اهمیت دارد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
همبستگی متغیر تمایل به ادامه استفاده و متغیرهای اثرات اجتماعی ،محتوا ،قابلیت ،ارزش،
زمان ،سهولت استفاده ،امنیت ،قالب ،رضایت و میزان همبستگی 3در سطح معنیداری
 2/21به ترتیب مقادیر ،2/244 ،2/215 ،2/355 ،2/355 ،2/241 ،2/113 ،2/161 ،2/322
 2/213و  2/313میباشند که یعنی اینکه تغییرات در متغیرهای مذکور میتواند منجر به
تغییراتی در میزان تمایل کاربران در ادامه استفاده از شبکه اجتماعی شود.
1. SPLS
2. r
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مدل اندازهگیری
در این قسمت داده های استخراج شده ناشی از تحلیل عاملی اکتشافی برای هر نشانگر
وارد نرمافزار اس پی ال اس گردید و برای بررسی مدل اندازهگیری از تحلیل عاملی
تائیدی 1استفاده شد .برای این منظور بار عاملی هر نشانگر بر روی هر سازه برآورد و با
استفاده از مقدار  tمعنیداری آن مورد تحلیل قرار گرفت .بهاینترتیب که در صورت
بیشتر بودن مقدار  tاز  1/36بار عاملی در سطح  P=2/21و مقدار  tاگر بین  1/36و
 1/64باشد در سطح  P=2/25فرض صفر مبنی بر بیمعنی بودن نقش نشانگر در تشکیل
سازه موردبررسی رد و معنیداری روابط در قالب تحلیل عاملی تائیدی موردبررسی و
تائید قرار میگیرد .همچنین برای هر سازه دو شاخص میانگین واریانس استخراجشده

3

و پایایی ترکیبی 2به ترتیب برای اندازهگیری روایی و پایایی سازهها محاسبه شد .برای
تعیین پایایی در این تحقیق از روش پایایی مرکب استفاده شد که ضرایب آن برای
سازههایی که مقدار پایایی ترکیبی آنها باالتر از مقدار  2/6باشند ،پایایی قابل قبولی را
نشان میدهد و هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد ،پایایی آن بیشتر است .لذا
استفاده از دو شاخص فوق به همراه بررسی معنیداری بارهای عاملی جهت تائید
مناسبت نشانگرهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این تجزیهوتحلیل در جدول
 3آمده است.

1. CFA
2. AVE
3. CR
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جدول  .1بارهای عاملی نشانگرها و سازه در قالب مدل اندازهگیری
سازه

محتوا

اثرات اجتماعی

قابلیتها

ارزش

امنیت درک شده

زمان

خطای

نما در

پارامتر برآورد

مدل

شده

t

CN1

2/151

1/112

2/224

CN2

2/133

1/613

2/244

CN3

2/166

5/132

2/241

CN4

2/121

1/526

2/223

SI1

2/612

1/612

2/121

SI2

2/614

1/523

2/136

SI3

2/115

4/411

2/112

SI4

2/151

3/511

2/141

CP1

2/611

3/136

2/121

CP2

2/113

2/452

2/122

CP3

2/133

2/511

2/123

VL1

2/135

1/224

2/221

VL2

2/136

1/445

2/222

VL3

2/161

6/132

2/224

VL4

2/631

4/131

2/244

VL5

2/132

1/152

2/221

SE1

2/111

3/245

2/162

SE2

2/313

2/225

2/135

SE3

2/113

2/252

2/111

TM1

2/624

4/111

2/211

TM2

2/155

3/116

2/221

TM3

2/153

1/214

2/221

TM4

2/136

6/652

2/245

استاندارد

CR

AVE

2/613 2/131

2/561 2/124

2/565 2/135

2/533 2/111

2/132 2/332

2/625 2/113
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سازه

سهولت استفاده

قالب

میزان همبستگی

رضایت

تمایل به ادامه
استفاده

خطای

نما در

پارامتر برآورد

مدل

شده

t

EU1

2/122

6/513

2/253

EU2

2/154

6/123

2/263

EU3

2/124

3/412

2/245

FM1

2/131

6/121

2/244

FM2

2/151

1/126

2/242

FM3

2/641

2/332

2/216

FM4

2/126

6/311

2/242

TS1

2/321

12/13

2/216

TS2

2/614

4/312

2/213

TS3

2/131

2/233

2/115

SF1

2/112

5/321

2/222

SF2

2/633

3/654

2/254

SF3

2/111

1/532

2/236

SF4

2/162

3/116

2/236

SF5

2/131

6/156

2/223

SF6

2/142

6/116

2/221

IU1

2/123

6/261

2/252

IU2

2/166

1/154

2/261

IU3

2/131

12/23

2/221

استاندارد

CR

AVE

2/653 2/141

2/633 2/631

2/533 2/613

2/551 2/113

2/643 2/143

با توجه به جدول  3مشخص میشود که اکثریت نشانگرهای سازهها دارای مقدار t

باالتر از  1/64هستند .همچنین نتایج نشان میدهد که برای تمامی سازهها مقدار
شاخصهای میانگین واریانس استخراجشده و پایایی ترکیبی از مقدار مناسبی برخوردار
است و این نتایج نشان میدهد که تمامی نشانگرهای انتخابی برای سنجش سازهها از
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دقت الزم و کافی برخوردارند و روایی و پایایی آنها نیز مورد تائید قرار میگیرد .بر
این اساس مشخص میشود که نشانگرهای انتخابی با زیربنای عاملی طرح تحقیق از
مناسبت الزم برخوردار هستند .لذا با توجه بهدقت الزم برای اندازهگیری سازههای
تحقیق در این مرحله به بررسی ارتباط علّی بین سازههای تحقیق پرداخته میشود.

مدل ساختاری
بهمنظور آزمون فرضیات تحقیق ،از روش تحلیل مسیر در قالب مدل معادالت ساختاری
و از طریق نرمافزار اس پی ال اس استفاده شد .جدول شماره  2نتایج حاصله از آزمون
فرضیات در مورد روابط علی بین متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .در ادامه به توضیح و
تبیین فرضیات مربوط به این بخش پرداخته شده است.
جدول  .9تحلیل مسیر اثرات سازههای تحقیق
پارامتر
اثر متغیر

بر متغیر

استانداردشده

مقدار واریانس
P

t

تشریح شده یا
2

ضریب مسیر

R

قابلیت

ارزش

2/114

بیمعنی

1/454

محتوا

ارزش

2/531

2/21

4/311

اثرات اجتماعی

محتوا

2/422

2/21

4/233

سهولت استفاده

رضایت

2/424

2/21

2/133

قالب

رضایت

-2/111

بیمعنی

2/412

امنیت درک شده

رضایت

2/124

بیمعنی

1/466

زمان

رضایت

2/355

بیمعنی

2/141

ارزش

رضایت

2/213

2/21

2/432

رضایت

تمایل ادامه استفاده

2/424

2/21

4/112

میزان همبستگی

تمایل ادامه استفاده

2/621

2/21

1/426

2/414
2/163

2/632

2/136

بر اساس جدول اگر مقادیر ضریب مسیر باالتر از  1/36باشد یعنی در سطح 2/21
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معنیدار است و فرض صفر رد میشود و فرض تحقیق پذیرفته میشود .لذا از میان ده
فرضیه شش فرضیه دارای ضریب مسیر قابل قبول بوده و پذیرفته میشوند .بهاینترتیب
از مباحث فوق چنین نتیجهگیری میشود که بر طبق جدول  ،2عوامل تأثیرگذار بر
ارزش شبکه اجتماعی با ضریب تبیین یا پیشبینی (مقدار مربعات چندگانه) ،2/414
توانایی پیشبینی  41/4درصد تغییرات متغیر وابسته ارزش شبکه اجتماعی را دارند
( .) SME =2/414به همان صورت نیز ،عوامل تأثیرگذار بر رضایت از شبکه اجتماعی با
ضریب تبیین یا پیشبینی (مقدار مربعات چندگانه)  ،2/632توانایی پیشبینی  63درصد
تغییرات متغیر وابسته رضایت از شبکه اجتماعی را دارند ( .)SME = 2/632بر همین
اساس ،عوامل تأثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاده از شبکه اجتماعی با ضریب تبیین یا
پیشبینی (مقدار مربعات چندگانه)  2/136توانایی پیشبینی  13/6درصد تغییرات متغیر
وابسته تمایل به ادامه استفاده از شبکه اجتماعی را دارند ( =  )13/6SMEو در نهایت،
عوامل تأثیرگذار محتوای شبکه اجتماعی با ضریب تبیین یا پیشبینی (مقدار مربعات
چندگانه)  2/163توانایی پیشبینی  16/3درصد تغییرات متغیر وابسته تمایل به ادامه

استفاده از شبکه اجتماعی را دارند ( .)SME = 2/163شکل  3مدل نهایی را نشان می-

دهد.

اثرات اجتماعی

0/403

محتوا

SME=0/16
2

ارزش

SME=0/414

قابلیت ها

امنیت درک
شده

0/134

رضایت کاربر
SME-0/690

زمان

تمایل به ادامه
استفاده

SME=0/826

سهولت
استفاده
میزان همبستگی
قالب

شکل  .1مدل نهایی تمایل به ادامه استفاده از شبکه اجتماعی ـ مورد مطالعه لینکداین
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بحث
سؤال اصلی پژوهش بهصورت زیر مطرح میشود:
عوامل تأثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاده از وبسایت شبکههای اجتماعی چیست؟
بر اساس جدول و تحلیل مسیر و نتایج پژوهش عواملی مانند اثرات اجتماعی ،محتوا،
ارزش ،سهولت استفاده ،میزان همبستگی و رضایت کاربران از شبکههای اجتماعی بر
تمایل آنها به ادامه استفاده از وبسایت شبکههای اجتماعی تأثیر دارد که از این میان
رضایت با ضریب مسیر  4/11نسبت به سایر عوامل تأثیر مثبت قویتری دارد.
تائید اولین فرضیه پژوهش با یافتههای تحقیق بهاتاچرجی )3221( 1که در قالب مدل
ارائه شده و مبنای تحقیقات زیادی از جمله رانیر )3212( 3قرار گرفت مطابقت دارد.
تحقیقات لین )3221( 2نیز نشان داد که کاربرانی که از تجربه کار با شبکههای اجتماعی
آنالین راضیتر بودهاند ،سطح باالتری از تمایل به ادامه استفاده از آنها را داشتند.
فرضیه دوم به دنبال یافتن تأثیر معنادار بین امنیت درک شده از شبکه اجتماعی و
رضایت کاربران از شبکه اجتماعی است که نتایج تحلیلها باعث رد شدن فرضیه مذکور
است .شاید بتوان دلیل این مطلب را فضای مجازی حاکم بر ایران و شبکه اجتماعی
لینکداین در نظر گرفت .طبق گزارش پایگاه اطالعرسانی تخصصی فناوری اطالعات،
ایران از نظر آمادگی وقایع امنیتی در سطح پایینی قرار دارد که نقض امنیت و حریم
خصوصی کاربران در  3شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی (مشرق نیوز )1234 ،گواه آن
است چراکه در ایران امنیت فضای مجازی مورد توجه متولیان این امر و مسئولین نیست
لذا کاربر ایرانی همواره به عدم امنیت عادت کرده و امنیت هیچگاه برای کاربر ایرانی
مزیت و نیاز و دلیلی برای رضایت محسوب نمیشود .از طرف دیگر لینکداین یک
شبکه تخصصی و حرفهای است و کاربران عضو آن افرادی هستند که با هدف متعالی
1. Bhattacherjee
2. Rauniar
3. Lin
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همانند کاریابی ،کارمند یابی ،گسترش شبکه ارتباطی تخصصی و ...از این شبکه استفاده
می کنند و کمتر به فکر سو استفاده از اطالعات هستند و بیشتر به فکر ارتقا و بهبود
وضعیت کاری ،تحصیلی و معیشتی خود میباشند اما شبکههایی همچون فیسبوک که
امکانات زیادی در به اشتراک گذاشتن عکس یا فیلم دارد و بیشتر مصارف سرگرمی
دارد ،میتواند فضایی برای دزدی و کالهبرداریهای سایبری باشد و نیاز به امنیت در آن
بیشتر احساس میشود.
فرضیه سوم به دنبال یافتن تأثیر معنادار بین مسائل مرتبط با زمان در استفاده از
شبکههای اجتماعی و رضایت کاربران از شبکه اجتماعی است که نتایج تحلیلها باعث
رد شدن فرضیه مذکور است .شاید بتوان دلیل این را نیز به فضای مجازی حاکم بر ایران
بدانیم ،چراکه معضل سرعت همواره در ایران مطرح بوده و هیچ فعالیتی نیز برای بهبود
آن صورت نگرفته است و لذا کاربران ایرانی بهکندی عادت دارند و همیشه تمام

مشکالت اینترنتی را ناشی از کم بودن سرعت و عملکرد متولیان اینترنت در ایران می-

دانند و اساساً زمان و مسائل پیرامون مدیریت زمان در جامعه و فرهنگ ایرانی جایگاهی
ندارد ،لذا زمان مسئلهای است که نمیتواند رضایت یا عدم رضایت از یک شبکه
اجتماعی همچون لینکداین را منجر شود ،مثالً میتوان کارجویی را تصور کرد که برای
یافتن کار مدتها در شبکه لینکداین جستجو میکند ،برای چنین فردی گذر زمان در
فضای مجازی با تمام قابلیتها و سهولت آن بسیار بهتر از ساعتها راه رفتن و
رودررویی با شرکتها ،جستجو در روزنامهها و ...است و بنابراین برای چنین فردی
بهروز بودن یا نبودن مسئلهای نیست که بتواند برایش رضایت یا عدم رضایت به همراه
داشته باشد.
چهارمین فرضیه پژوهش پذیرفته میشود ،یعنی اینکه با افزایش سهولت در استفاده از
شبکه اجتماعی ،رضایت کاربران نیز افزایش مییابد .نتایج کامالً منطبق بر یافتههای دال

1

1. Doll
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و ترکزاده ( ،)1311مایلی و همکاران ،)3224( 1لی و توربان )3224( 3و تریبلمر و فلو

2

( )3221است.
فرضیه پنجم به دنبال یافتن تأثیر معنادار بین قالب شبکههای اجتماعی و رضایت کاربران
از شبکه اجتماعی است که نتایج تحلیلها باعث رد شدن فرضیه مذکور شد .این
موضوع یعنی افزایش کارایی قالب شبکههای اجتماعی تأثیری بر رضایت کاربران از
شبکه اجتماعی ندارد .همانطور که گفته شد لینکداین یک شبکه تخصصی و حرفهای
است و در بین شبکههای اجتماعی پرکاربرد در ایران ،خاص و منحصربهفرد تلقی
میشود و افرادی با اهداف خاصی که اغلب غیر از سرگرمی است ،عضو آن هستند .بر
اساس نتایج آمار توصیفی بیشترین عضویت مربوط به افراد دارای سطح تحصیالتی
لیسانس و فوقلیسانس و در محدوده سنی  32تا  42است ،لذا میتوان گفت هم به
لحاظ دانش عمومی مانند تجربه کار با کامپیوتر و هم دانش تخصصی مانند زبان
انگلیسی در حد قابل قبولی هستند و توانایی کار با شبکه اجتماعی لینکداین را دارا
هستند ،چراکه بر اساس تحقیقی کاربران لینکداین اطالعات حرفهای و تخصصیتری
نسبت به دیگران دارند (سونجا ،)3215 ،4عالوه بر اینکه چون اهداف خاصی غیر از
سرگرمی در سر دارند ،قالب طراحی سایت لینکداین برایشان حائز اهمیت نیست.
ششمین فرضیه پژوهش پذیرفته میشود ،یعنی اینکه با افزایش ارزش شبکه اجتماعی،
رضایت نیز افزایش مییابد .تحقیق حاضر ارزش را شامل دو بعد سودمندی و لذت
می داند و لذا تحقیقاتی که بعد سودمندی را عامل تأثیرگذار بر رضایت میدانند ،در واقع
بر نتایج تحقیق حاضر صحه میگذارند مانند تحقیقات اسلجیانوسکی و کولویوات

5

( )3223و تحقیقات لین و لو.)3211( 6

1. Muylle et al.
2. Lee and Turban
3. Treiblmaier and Floh
4. Sonja
5. Sledgianowski and Kulviwat
6. Lin and Lu
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هفتمین فرضیه نیز پذیرفته می شود ،یعنی اگر کاربران محتوای شبکه اجتماعی را مفید
بدانند ،شبکه اجتماعی در نظر آنها ارزش بیشتری خواهد داشت .این نتایج با یافتههای
تحقیق یوان سان و همکاران )3212( 1کامالً مطابقت دارد.
فرضیه هشتم رد میشود ،یعنی اگر قابلیتهای شبکه اجتماعی افزایش یابد حتماً منجر
به باال رفتن ارزش شبکه اجتماعی نمیشود .این امر میتواند دالیل مختلفی داشته باشد.
می توان گفت ارزش در تحقیق حاضر از دو جنبه سودمندی و لذت مطرح است ،لذت
برای کاربر ایرانی عضو لینکداین اهمیت ندارد چون شبکههایی مانند اینستاگرام نفوذ
زیادی در بین ایرانیان دارد و نیاز سرگرمی کاربر ایرانی را برطرف میکند .از لحاظ
سودمندی نیز میتوان گفت ،علیرغم اینکه کاربران ایرانی عضو لینکداین ،به دالیلی غیر
از سرگرمی و تفریح از لینکداین استفاده میکنند ،اما چون اغلب با اهدافی مانند کاریابی
یا آشنایی با متخصصین دیگر ،عضو لینکداین میشوند لذا قابلیتهای لینکداین چندان
برایشان اهمیت ندارد و لینکداین بهعنوان یک رسانه ارتباطی برایشان کافی است با این
تفاوت که به جای آشنایی و ارتباط با افراد متفرقه و گوناگون با افراد متخصص آشنا
میشوند تا مسائل و مشکالتشان را با ارتباط با آنها حل کنند (مثل حل تمرین ،یافتن
کار ،یافتن پروژه و .)...از طرف دیگر بسیاری از قابلیتهای ارائهشده توسط لینکداین
برای کاربران ایرانی مناسب نیست ،مثالً همکاریهایی که لینکداین با اپل برای اعضای
دارای گوشیهای آیفون ،داشته است ،برای ایرانیانی که درصد بسیار کمی از آنها
گوشی اپل دارند ،قابل استفاده و در نتیجه حائز اهمیت نیست.
نهمین فرضیه پژوهش تائید میشود .در تحقیق حاضر اینطور فرض شده است که
اثرات اجتماعی منجر به ترغیب افراد در پیوستن به گروههای اجتماعی در شبکههای
اجتماعی است و وقتیکه افراد به این گروهها میپیوندند لزوماً به اشتراک دانش،
اطالعات ،دادهها و ...میپردازند که این موضوع بر محتوای شبکههای اجتماعی تأثیر
میگذارد که نتیجه تحقیق حاضر کامالً منطبق بر نتایج پژوهش یوان سان و همکاران
1. Yuan Sun at al.
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( )3212است.
دهمین فرضیه پژوهش پذیرفته میشود که این نتیجه کامالً منطبق بر نتیجه تحقیق سان و
همکاران ( )3212و همچنین لوین و کراس )3224( 1است .لوین و کراس ()3224
خاطر نشان کردند که میزان همبستگی نقش چشمگیری در تسهیل به اشتراکگذاری
دانش دارد که میتوان گفت ارتباط تنگاتنگی با نتیجه تحقیق حاضر است.

نتیجهگیری
کشور ما نیازمند تحقیقات و پژوهشهایی اینچنین است تا بتواند مدلها و الگوهای
بومی خویش را منطبق بر نوع فرهنگ و نگرش ایرانیان و همگام با نیازهای ارتباطی
کاربران ایرانی توسعه دهد .با توجه به پژوهش اگر بسترهای اینترنتی بهبود یابد تا افراد
بتوانند هر چه بیشتر از چنین شبکههای ارزشمندی در راستای اهداف تجاری و
کسبوکار خود استفاده کنند و با تمام دنیا ارتباط داشته و از دستاوردهای آنان بهره
ببرند منجر به آبادانی چرخ اقتصادی میشود .پژوهشهایی ازایندست ،برای آگاهی از
نیازها ،نگرشها ،تمایالت و رفتار کاربران ایرانی برای بهبود وبسایتهای ارتباطی
ایرانی ضروری است و باید بسترهای مناسب برای سوق دادن محققان به این موضوعات
فراهم گردد که خود میتواند بزرگترین اهرم برای مبارزه با تأثیرات منفی احتمالی
شبکه های اجتماعی خارجی باشد .عالوه بر آن میتواند باعث بهبود کیفیت
وبسایتهای ایرانی ،ایجاد شبکههای اجتماعی ایرانی و همبستگی بیشتر ایرانیان در
اقصی نقاط جهان باشد .تحقیق حاضر رویکردی فنی دارد ،درحالیکه شبکههای
اجتماعی را میتوان از جنبههای زیادی بررسی نمود .لذا برای شناخت کامل هر پدیده
نوظهوری الزم است نگاهی همهجانبه وجود داشته باشد .شبکههای اجتماعی ایرانی
برای رقابت و ماندن در دنیای امروزه باید از نتایج چنین تحقیقاتی استفاده کنند مثالً
شاید به عاملی مانند میزان همبستگی (عاملی که در تحقیقات و مدلهای شرقی بیشتر به
1. Levin and Cross
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آن توجه شده است) بیتوجه باشند .استفاده از شبکههای اجتماعی تخصصی باعث
بهبود شیوههای تفکر و کسبوکار میشود و باید شبکههایی مثل لینکداین بیشازپیش
در بین افراد ،متخصصان ،کارجویان ،صنعتگران و دانشجویان و ...معرفی شوند تا
استفاده از شبکههای اجتماعی در بین افراد نهادینه گردد.
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