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تاثیر ابعاد کیفیت اپلیکیشن های موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران
(مطالعه موردی اپلیکیشن اسنپ)
علیرضا حبیبی  ، 1شکراهلل

1

هویدا 2

 1استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه بین المللی اهلبیت(ع) (نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه بین المللی اهلبیت(ع)

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد کیفیت اپلیکیشنهای موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران میباشد .روشهای تحقیق
بهکار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نگاه هدف یک تحقیق کاربردی میباشد .جامعه آماری تحقیق
با در نظر داشت جدول پی ال اس – اس ای2ام و فرمول ارائه شده توسط کوهن به تعداد  164نفر از کاربران اپلیکیشن در
شهر تهران انتخاب گردیده است .دادههای تحقیق بعد از گردآوری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس3و اسمارت پی ال
اس  43ترتیب ،تجزیه و تحلیل گردیده است .روش نمونهگیری از نوع تصادفی ساده انتخاب شده ،روایی پرسشنامه از نظر
اساتید متخصص و استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی
مناسب برخوردار است .نتایج تحقیق نشان میدهد که ابعاد کیفیت اپلیکیشنهای موبایل مانند کارایی ،حفظ حریم خصوصی و
قابلیت دسترسی اپلیکیشن بر رضایت کاربران و سپس بر وفاداری آنها تاثیر مثبت و معنیداری دارد.
واژههای کلیدی :کارایی ،حفظ حریم خصوصی ،قابلیت دسترسی ،رضایت و وفاداری
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.1مقدمه
تحلیل عوامل گوناگون بر استفاده کاربران از فناوریهای نوین و بخصوص خدمات و برنامههای تاکسیرانی آنالین و نتایج
بهکارگیری این گونه خدمات بر رضایت و وفاداری کاربران در زمره تحقیقاتی است که محققان زیادی را به خود جذب کرده
است (حجتی نژاد .)1397 ،در حقیقت میتوان گفت ،سیستمهای هوشمند حمل و نقل امروزی ،مجموعهی از نتایج شگفت
انگیز فناوری اطالعات در حمل و نقل میباشد .این سیستمها یکی از جلوههای مهم زندگی افراد در اقتصاد نوین محسوب
میگردد ،که توانسته است درآمد ،کیفیت و الگوی زندگی افراد را متحول نمایند (سامی .)1396 ،از طرف دیگر
فروشگاههای آنالین و شرکتهای تاکسیرانی آنالین تاثیر زیادی بر اقتصاد افراد جامعه گذاشته است؛ مانند کاهش
هزینهها ،افزایش امنیت فیزیکی افراد ،سرعت و دقت عمل .در دهه اخیر فناوری اطالعات عالوه بر سازمانهای دیجیتالی،
شهر الکترونیکی ،بانکداری الکترونیکی ،تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی ،مفاهیمی از قبیل مدیریت اطالعاتی و
بیشتر از همه زندگی الکترونیکی را بیش از پیش مطرح و دستیابی به آن را آسانتر ساخته است (صادقی و نوری توپکانلو،
 .)1385فناوری اطالعات از جمله چالشهای کار در محیط کاری امروز است .چالشهای کار در محیط کسب و کار امروزی
نهتنها فناوری اطالعات بوده بلکه استعداد ،جهانی شدن ،تنوع و مشاغل گوناگون نیز میباشند .شرکتهایی که امروزه
چالشهای فوق را برای به موفقیت رساندن کسب و کار شان در نظر میگیرند بدون شک موفق از دیگران عمل میکنند
(شیرمرهورن .)20111،تجارت الکترونیک را میتوان تحول خدمات ،کاال و محصوالت اطالعاتی از طریق خطوط تلفن،
شبکههای کامپیوتری و سایر وسایل ارتباطی تعریف کرد .از آنجاییکه سیستمهای حمل و نقل امروزی بهصورت آنالین
صورت میگیرد پس میتوان به آن تجارت الکترونیک اطالق کرد (صادقی و نوری توپکانلو .)1385 ،شرکت ایدهگزین
روماک که با استفاده از اپلیکیشن اسنپ به ارائه خدمات مسافرتی پرداخته است نیز یکی از کسب و کارهای آنالین و رو به
رشد است ،این شرکت با نام تجاری اسنپ در سال  1393در کشور ایران بهعنوان یک سامانه هوشمند حمل و نقل ،و به
هدف انجام سفرهای درونشهری ،تاسیس شده است .اهمیت فعالیت شرکت فوق از بعد کاربر مسافر در این است که با
استفاده از اپلیکیشن اسنپ به کاربر مسافر این امکان را میدهد تا قبل از آغاز سفر در مورد کاربر راننده ،مسافت راه ،کرایه
و مدل تاکسی اطالعات الزم را حاصل نموده و در کمترین وقت به مقصد برسد .اما اهمیت این شرکت از بعد کاربر راننده را
میتوان ایجاد شغل برای هزاران کاربر راننده دانست (اسنپ .)2در تجارت الکترونیک ،شرکتها به دلیل فعالیت بیشتر و
کسب مزیتهای اقتصادی به رضایت و وفاداری کاربران نیازمند هستند .وفاداری نگرش مثبت است که به احساسات فرد
نسبت به یک برند عالوه بر خرید مجدد اشاره دارد .اما اهمیت وفاداری و رضایت کاربران این است که با فراهم آوردن
رضایت کاربر ،امکان حفظ مشتری برای شرکتهای آنالین فراهم میشود (آتلکار و کیساری .)2017 3،در تحقیق حاضر به
تاثیر ابعادکیفیت اپلیکیشن های موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران (مطالعه موردی اپلیکیشن اسنپ) پرداخته شده است.
علت و هدف انتخاب این موضوع در این تحقیق این است که آیا ابعاد کیفیت اپلیکیشن نظیر کارایی ،حفظ حریم خصوصی
و قابلیت دسترسی اپلیکیشن سبب رضایت و سپس وفاداری کاربران آن میشود یا خیر؟
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 .2پیشینه نظری پژوهش

 :1-2وفاداری
وفاداری به عنوان خرید مکرر محصوالت یا خدمات خاص در یک بازه زمانی مشخص تعریف می شود (یی.)2003 1،
وفاداری به برند بهعنوان پاسخ ترجیحی ،نگرشی و رفتاری نسبت به یک یا چندین برند در یک دسته محصوالت میباشد
که توسط مشتری در یک فاصله زمانی اظهار میشود ،تعریف میگردد .وفاداری ،مبتنی بر فرایند خرید ،رفتاری است که از
فرایندهای روانشناختی بهوجود میآید .در تحقیقات دیگر وفاداری را نگرش مطلوب نسبت به یک برند و در نتیجه خرید
مداوم به مرور زمان تعریف کرده اند هر دو بعد رفتاری و نگرشی باید در سنجش وفاداری گنجانیده شوند .بنابراین ،برای
اهداف تحقیق حاضر ،وفاداری الکترونیکی بهعنوان نگرش مطلوب مشتری نسبت به تجارت الکترونیکی که منجر به تکرار
رفتار خرید میشود ،تعریف میگردد (اندرسون و سرینی واسان .)2003 2،وفاداری هنگامی بهوجود میآید که نگرش
مطلوب برای برند در رفتار خرید مکرر آشکار شود (کیلر .)1993 3،وفاداری به خدمات از سه بعد رفتاری ،نگرشی و
شناختی مورد بررسی قرار می گیرند که عبارت از وفاداری رفتاری  ،نگرشی و شناختی میباشد .در بعد وفاداری رفتاری به
جای باورهای ذهنی مشتری به رفتار وی دقت شود؛ زیرا رفتار مشتری شرح دقیق از وفاداری وی را بازگو میکند .بعد
رفتاری به تنهایی قادر به اندازهگیری وفاداری نیست و نمی تواند بین وفاداری واقعی ،وفاداری نیتی و وفاداری جعلی تمایز
قایل شود .وفاداری به یک برند نتیجه ارزیابیهای آگاهانه از برندهای رقیب است و نتیجه این ارزیابی تعهد داشتن به یک
برند خاص خواهد بود .پس در نتیجه میتوان گفت استفاده از هر دو بعد نگرشی و رفتاری در رابطه به ارزیابی وفاداری
ضروری است .برخی از محققین بر عالوه دو بعد وفاداری نگرشی و رفتاری که قبالً بیان شد ،وفاداری شناختی را ارائه
میکنند .خرید مجدد به تنهایی برای ارزیابی وفاداری معیار کافی نیست؛ بلکه یک معیار میبایست سه جزء اطالعاتی مانند
رفتار خرید برند ،کشش و جاذبه برند برای خریدار و میزان تأمل راجع به برند را داشته باشد (عقدا و عزیزی.)1397 ،
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 :2-2مزایای وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر آن
مشتریان وفادار برای بقای کسب و کار دارای اهمیت زیاد است (قاسم .)200811،مزایای بسیاری برای عرضه کنندگان و تأمین
کنندگان کاالها و خدمات به نسبت داشتن مشتریان و کاربران وفادار وجود دارند؛ بهطور مثال مشتریان وفادار در رابطه به
قیمت حساسیت کمتر دارد که این امر موجب کاهش هزینه برای تأمین کنندگان کاال و خدمات میشود .وفاداری مشتریان
سبب میشود تا شرکتها ،وقت خویش را صرف مسائل دیگر نمایند .مشتریان و کاربران وفادار از کاال و خدمات سازمان بهطور
مداوم و با حجم بیشتر نسبت به مشتریان غیر وفادار خرید نموده و به احتمال بیشتر این کاال و خدمات را به دوستان خویش
معرفی خواهند کرد ،مشتریان و کاربران وفادار موجب افزایش فروش شرکت شده و سودهای هنگفت را نصیب شرکت
میکنند .بهصورت مشخص افزایش سود شرکت در اثر وفاداری مشتریان و کاربران ناشی از کاهش هزینه عملیات ،افزایش
فروش و هزینههای بازاریابی میباشند (روستا.)1397 ،
 .3رضایت
رضایت عبارت از یک احساس مثبت است که در نهایت از اثر برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضهکننده بهوجود
میآید .از اینکه در تعریف ارائه شده کلمه احساس بهکار برده شده است .پس میتوان چنین نتیجه گرفت که رضایت یک
حالت احساسی پس از خرید است .حالتهای احساسی و واکنشهای پس از خرید ممکن است شامل موارد نارضایتی ،هیجان،
خشم و خرسندی باشند (روستا .)1397 ،رضایت الکترونیکی عبارت از خرسندی مشتری از تجربهی خرید قبلی او از یک
شرکت تجاری الکترونیک میباشد(اندرسون و سرینی واسان .)200312،افزایش رضایت الکترونیک در حقیقت کلید موفقیت
افراد ،فروشندهها و یا شرکتهای بزرگ محسوب میشوند .در یک تعریف میتوان گفت رضایت الکترونیکی عبارت از میزان
رضایت یک مشتری از پشتیبانی برای دریافت و ارسال سفارشها بهصورت کاال و خدمات ،قیمت کاال و خدمات ،خدمات پس از
فروش ،قابلیت اعتماد بودن وبسایت ،سرعت و سهولت استفاده از وبسایت و حفظ حریم خصوصی میباشد (خلیل نژاد و
دیلمی .)1397 ،دالیل گوناگون وجود دارد که باعث می شود ابزار آنالین رضایت مشتریان را به شیوه گوناگون نسبت به ابزار
آفالین تحت تاثیر قرار دهد مانند افزایش گزینههای انتخاب خدمت یا محصول ،قیمت و اطالعات (میوتر.)200013،
 :1-3رضایت مشتری و عوامل موثر بر آن
مفهوم رضایت مشتری همیشه بهعنوان ارزیابی از احساسات مشتری مورد استفاده قررار گرفتره اسرت .عرالوه برر ایرن؛ رضرایت
مشتری درجهی را نشان میدهد که استفاده از خدمات باعث ایجاد احساسات مثبت در یک مصرفکننده میگردد (اج چانگ و
همکاران .)200914،رضایت کلی در درجه اول ترابعی از کیفیرت خردمات درک شرده میباشرند .در مقایسره برا رضرایت خراص
مشتری ،رضایت کلی مشتری ،منعکس کنندهی ادراک و تصور تجمعی مشتریان از عملکرد خدمات یک شرکت اسرت .رضرایت
کلی ممکن است به نوبهی خود بهعنوان یک پیشبینی کنندهی بهتر ،در مورد وفراداری مشرتری عمرل کنرد ( چانرگ،200515،
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کرونین و تیلور 199416،و وانریل و همکاران .)200417،کوتلر18ابراز میکند کره رضرایت مشرتری یرک احسراس شخصری از نترایج
لذت و یا دلشکستگی وی میباشد که این احساس از اثر مقایسهی نتایج یا عملکرد درک شدهی محصول در رابطه به توقعرات
و انتظارات او پدید میآید .رضایت مشتری به طور کلی بره معنری واکرنش و قضراوت مشرتری از توقعرات بررآورده شردهی وی
میباشد (کاتلر .)200019،در عین حال ،رضایت مشتری بهعنوان یک احسراس کلری مثبرت یرا منفری نسربت بره ارزش خرالص
خدمات دریافت شده از یک تأمین کننده تعریف می شود (اج چانرگ و همکراران .)200920،بررسری تراثیر رضرایت مشرتری برر
وفاداری مشتری در زمینهی تجارت الکترونیک و رضایتمندی الکترونیک ،بهعنوان خرسرندی و قناعرت مشرتری برا توجره بره
 ،2004شرمت و الشرید22،
تجربهی خرید قبلی او از شرکت تجاری الکترونیکری خراص تعریرف شرده اسرت (برارنس و همکراران21،
 1995و واندروف .)199723،واننگهایم24نیز تعریف مشرابهی از رضرایت مشرتری دارد .وی رضرایت مشرتری را برهعنوان نتیجره
مقایسه میان عملکرد مورد انتظار و عملکرد درک شده در طول مدت رابطرهی مشرتری تعریرف میکنرد (واننگهرایم.)200325،
رضایت مشتری و کیفیت خدمات دو ساختار متفراوت امرا شردیداً مررتبط برههم اسرت (الیرور ،199726،تیلرور و بیکرر.)199427،
کیفیت یکی از ابعاد خدمات است و در قضاوت مصرف کننرده برهعنوان یرک عامرل رول اساسری دارد (رسرت و الیرور.)199428،
پاراسورامان و همکاران بیان میکند که کیفیت خردمات نسربت بره رضرایت مقردمتر اسرت (پاراسرورامان و همکراران،198529،
 1988و  .)1989تحقیقات نشان داده است که عوامل بسیاری بر رضایت مشتریان اثر میگذارند .برخورد مناسب و خروشرویی
با مشتری ،افزایش سرعت در زمان ارائه خدمات ،دقت ،سهولت دسترسی ،قانون مداری و ظابطه مندی ،حفظ حریم خصوصری،
ارائه اطالعات و راهنماییهای الزم ،مناسب بودن وضع ظاهری ،رضایت کارکنان از مردیریت ،نظرم ،اخرالق و وجردان کراری از
جمله عواملی است که بر رضایت مشتریان اثر گذارمیباشند (روستا.)1397 ،
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.4حریم خصوصی
حریم خصوصی عبارت از میزان ایمنی سایت است که از اطالعات مشتری محافظت می کند (گراسیا و همکاران .)2015 ،در
دهههای اخیر همزمان با تحول و گسترش فناوری اطالعات و گسترش ارتباطات جهانی با استفاده از شبکهی جهانی انترنت،
تهدیدهای نیز در این زمینه ظهور کرده است .این تهدید در فضای مجازی و شبکهها ،در مقابل کاربران ،شرکتها ،مراکز
صنعتی ،تجاری و حتی دولتها انجام شده و اشکال پیچیدهی دارد و حتی میتواند امنیت کاربران و دولتها را در معرض خطر
قرار دهند .گر چند برای مفهوم امنیت به علت گسترده بودن ابعاد آن تعریفی واحد وجود ندارد اما مفهوم کلی امنیت در
فرهنگهای لغت ،احساس آزادی از ترس یا احساس ایمینی که ناظر بر امنیت روانی و مادی است تعریف شده است (ناصرپور و
همکاران .)1396 ،در عصر حاضر یکی از مسایل بسیار دشوار و پیچیدهی که پیش روی حرفههای بازاریابی مستقیم قرار دارد
تعرض به حریم خصوصی افراد است .مردم بیشتر اوقات کاالهای و یا خدمات مورد عالقه خویش را از بازاریابی پایگاه اطالعاتی
خریداری میکند .در این میان انتقادهای وارده این است که اطالعات خصوصی مصرفکننده بیش از حد در اختیار بازاریابان
قرار میگیرد و احتمال سؤ استفاده از آن وجود دارد و اکثریت منتقدان به این باور هستند که استفاده بیش از حد ،از
پایگاههای اطالعاتی نوعی ورود غیر مجاز به حریم خصوصی افراد است .ممکن است شرکتهای بزرگ که دارای بیشترین
مشتری هستند از اطالعات مربوط به مصرفکنندگان و مشتریان خود سؤ استفاده کنند و ممکن است آنرا در اختیار
شرکتهای دیگر قرار دهند (کاتلر و آرمسترانگ .)1931 ،بدون اجازه به خانههای دیگران وارد شدن ،سؤ استفاده از عیوب
دیگران ،افشای راز افراد و ظلم باالی افراد از جمله موارد میباشند که در دین مبین اسالم نهی شده است طوریکه خداوند
متعال در آیه  27سوره نور به اجازه خواستن حین ورود به خانههای دیگران و در آیه  58سوره احزاب در مورد خود داری از
ظلم باالی دیگران تأکید کرده است .امروزه ظلم مصادیق جدید پیدا کرده که شامل ورود به وسایل شخصی افراد مانند موبایل
وکامپیوتر ،فاش کردن عیوب دیگران در فضای مجازی ،جستجوی فایلهای شخصی افراد ،دریافت اطالعات در مورد فعالیت
کاربران ،انتشار عکس ،هک کردن حساب کاربری ،جمع آوری اطالعات در مورد رفت و آمد افراد بدون اجازه آنها ،میباشند
(خانمحمدی.)1395 ،
.5قابلیت دسترسی اپلیکیشن اسنپ
در دسترس بودن سیستم عبارت از عملکرد فنی و صحیح سایت است (گراسیا و همکاران .)201530،بدین معنی که کابران
حین نیاز به یک خدمت و یا محصول بدون کدام مانع به آن دسترسی یابند و از نگاه مکانی و زمانی جهت دستیابی به آن دچار
مشکل نگردند .بهطور مثال هنگامی که یک کاربر بتواند بدون کدام مانع در زودترین فرصت ممکن به یک تاکسی آنالین
دسترسی پیدا کند ،گفته می شود که قابلیت دسترسی تاکسی آنالین بیشتر است .قابلیت دسترس اپلیکیشن اسنپ به این
مفهوم است که کاربران بتوانند در هر مکان از شهر و در هر لحظه از شبانه روز به صورت آسان به آن دسترسی داشته باشند.
ویژهگی های دیگر اپلیکیشن شامل قابلیت نصب آسان بر روی گوشیهای هوشمند ،آگاهی و دسترسی به خدمات اپلیکیشن
توسط کاربر ،ارائه معلومات مانند اسم ،جنسیت ،چهره ،شماره تماس کاربر راننده و همچنین نوع ،رنگ و شماره ثبت تاکسی
آنالین ،می باشند .سرعت دسترسی به اپلیکیشن ،کاهش کرایه سفر ،کاهش زمان رسیدن به مقصد ،مسافت سفر و پیدا کردن
سریع تاکسی از دیگر ویژهگیهای این اپلیکیشن میباشد ( فوک و همکاران .)201931،اپلیکیشن اسنپ متعلق به شرکت
ایدهگزین روماک بوده که به منظور استفاده از خدمات اسنپ یا سوپراپ اسنپ ،حق استفادۀ موقت از آن مطابق قوانین شرکت
و برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی به کاربران یا طرفهای تجاری شرکت اعطا میشود (اسنپ) 32.اپ تاکسی آنالین
et al.

۳۰
Gracia

& et al.

208

۳۱
Phuoc

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

عبارت از برنامهی قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند بوده که از سیستم عامل آنالین جهت اتصال کاربران مسافر و راننده
استفاده مینماید .مزیت آن این است که به نحوه حرکت مردم در شهرها شکل داده و زمینهی سهولت استفاده ،کاهش زمان
انتظار و کرایه پایین را فراهم میکند .کاربران مسافر می توانند قبل از قبل در مورد سن ،چهره و اسم راننده و همچنان نوع
وسیله نقلیه و شماره ثبت آن آگاه شوند (فوک و همکاران.)2019 ،
.6کارایی
کارایی به معنای انجام درست کارها است .اکثر محققان با این مطلب موافق میباشند که کارایی به شدت بکارگیری منابع
مرتبط است و اساساً روی ورودیها در نسبت بهرهوری تاثیر میگذارد .کارایی بهطور معمول بهعنوان استفاده از حداقل منابع
که بهصورت تیوریکی برای راه اندازی عملیات مطلوب در یک سیستم معین در مقایسه با مقدار منابع واقعی مورد استفاده در
آن سیستم بکار میرود ،تعریف میشود .نسبت کارایی ،برای اندازه گیری تا یک اندازه ساده است ،خواه براساس زمان ،پول یا
واحدهای دیگر باشد .عالوه بر این ،کارایی بسیار شبیه به مفهومی است که از آن بهعنوان میزان بهره برداری یاد می شود و این
بدان معنی است که چه مقدار از تجهیزات و فرایند در عمل و در مقایسه با حد اکثر آن استفاده میشود( .تانگن.)200533،
 .7پیشینه پژوهش
 :7-1پیشنه پژوهش داخلی
وظیفهدوست و اسکندرنیا ،)1391( ،تحقیق را تحت عنوان «بررسی ادراک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه
های به هنگام» انجام داده اند .این تحقیق توصیفی پیمایشی میباشد .افرادی که تجربه خرید انترنتی داشته بهعنوان جامعه
آماری انتخاب شده است .ابزار اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه بوده و حجم نمونه آماری این تحقیق مجموع ًا  385نفر بوده
است .اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل معادله ساختاری و نرم افزار لیزریل
استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که طراحی و شخصی سازی وبسایت بر روی قصد خرید تاثیر گذار نبوده و
بیشتر ،موارد چون اعتماد حاصله از وبسایت ،قابلیت اطمینان سایت فروش و پاسخدهی به مشتریان حائز اهمیت بوده و سبب
درک کیفیت کلی خدمات ،رضایت مشتری ،و در نتیجه سبب قصد خرید مشتریان از آن فروشگاه بوده است.
اخوان خرازیان و همکاران ،)1395( ،تحقیق را تحت عنوان «بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان در
سازمان های خدماتی ارائه دهنده سرویس انترنت» انجام داده اند .این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است .مدل ای کوال
برای سنجش سطح کیفیت خدمات و تاثیر آن بر رضایت مشتری انتخاب و ارزیابی شده است .ابزار گردآوری دادهها در این
تحقیق پرسشنامه میباشد از اینکه جامعه آماری نامحدود است تعداد نمونه با استفاده از شیوهی کوکران  384نمونه برآورد
شده است .این مطالعه بهصورت موردی بر روی دو شرکت ارائه دهنده خدمات انترنت شاتل و پارس در شهر تهران انجام شده
است .نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که کیفیت خدمات الکترونیک بر متغیر رضایت مشتری تاثیر مثبت دارد.
خانمحمدی و شاملی ،)1395( ،در مورد «اخالقی اسالمی حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی سایبر با تأکید بر
واتساپ» به تحقیق پرداختند .این تحقیق یک تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده که به صورت موردی شبکهی واتسآپ را مورد
مطالعه قرار داده است .نتایج بهدست آمده نشان داده است که واتسآپ از جمله شبکههای اجتماعی میباشد که کارکردهای
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مثبت را دارا بوده مانند ارتباط آسان ،هزینه کم و قابلیت دسترسی راحت .اما این شبکه عالوه بر موارد یاد شده آسیبهای
مانند تجاوز به حریم خصوصی کاربران را داشته است .این نقض حریم خصوصی توسط شبکه واتسآپ باعث شده تا کاربران
بتوانند به حریم خصوصی کاربران دیگر نفوذ کنند.
حجتی نژاد ،)1397( ،تحقیق را تحت عنوان «تاثیر ارزش درک شده از اپلیکیشنهای موبایل بر وفاداری الکترونیکی با
نقش میانجی اعتماد و رضایت الکترونیکی (بانک کوثر در شهر تهران)» انجام داده است .جامعه آماری تحقیق مشتریان بانک
کوثر شهر تهران هستند که از اپلیکیشن این بانک استفاده میکنند و نا محدود است .روش نمونهگیری ،تصادفی ساده و تعداد
نمونه از بابت نامحدود بودن با استفاده از فرمول کوکران 384 ،تا است .روش گردآوری دادهها میدانی و ابزار گردآوری آن
پرسشنامه است .برای تایید پایایی پرسشنامه از الفای کرونباخ و همچنین برای پاسخ و تحلیل دادهها از نرمافزارهای اس پی
اس اس و پی ال اس کار گرفته شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که ارزش درک شده بر اعتماد الکترونیکی و وفاداری
الکترونیکی تاثیر معنیداری دارد .اعتماد الکترونیکی بر رضایت الکترونیکی و وفاداری الکترونیکی نیز تاثیر معنیداری دارد.
بنسبردی و نظری ترشیزی ،)1397( ،تحقیق را تحت عنوان « بررسی سبک خرید آنالین محصوالت ورزشی از
شبکههای مجازی و فروشگاههای انترنتی» انجام داده اند .روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد .ابزار اصلی
گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد .جامعه آماری در این تحقیق اعضای کانالهای تلگرامی و صفحات انستاگرام مربوط به،
فروشگاههای ماریال اسپرت ،ایران اسپورتر و فوتبال شاپ میباشد و تعداد  385نفر از اعضای کانالها بهصورت درست به
پرسشنامهها پاسخ ارائه کرده اند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که از دیدگاه مصرفکنندگان ،کیفیت دارای بیشترین اهمیت
و قیمت دارای کمترین اهمیت در محصوالت ورزشی میباشد.
خلیل نژاد و دانشور دیلمی ،)1397( ،تحقیق را تحت عنوان «تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی ادراک شده بر تمایل
به استفاده از سیستمهای خدمات الکترونیکی :نقش میانجی رضایت الکترونیکی تصویر ذهنی برند و ریسک ادراکی» انجام داده
اند .دادههای این تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است و به تعداد  21پرسش در این پرسشنامه ارائه شده
است .جامعه آماری این پژوهش ،مجموع مشتریان است که در حوزه گردشگری از خدمات الکترونیکی و بسایتهای فعال در
تهران استفاده میکنند 381 .پرسشنامه از مجموع  500پرسشنامه توزیع شده ،برای تحلیل استفاده شده است .برای تجزیه و
تحلیل دادههای تحقیق از نرم افزار آموس34و از روش مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است .نتیجه این تحقیق
بیان میکند که بین خدمات الکترونیکی درک شده بر تمایل استفاده از سیستمهای خدمات الکترونیکی ،رضایت ،تصویر ذهنی
برند ،رضایت الکترونیکی و ریسک ادارکی تأثیر مثبت وجود دارد.

 :7-2پیشنه پژوهش خارجی
فورنل و همکاران ،)1996(35،تحقیق را تحت عنوان «شاخص رضایت مشتری امریکا :ماهیت ،هدف و یافتهها» انجام داده اند.
یافتههای تحقیق نشان میدهند که  ) 1ساخت بر اساس سفارش در تعیین رضایت مشتری مهمتر از قابلیت اعتماد است)2 .
نقش انتظارات مشتری در جایی که تولید و مصرف واریانس نسبتاً کمتری دارند ،بیشتر است )3 .رضایت مشتری بیشتر کیفیت
محور است تا قیمت محور.
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کرستابال و همکاران ،)2007(36،تحقیق را تحت عنوان « درک کیفیت خدمات الکترونیکی :اعتبار سنجی اندازهگیری
و اثرات آن بر رضایت مصرف کننده و وفاداری به وبسایت» انجام داده اند .نتایج نشان میدهد کیفیت درک شده چند بعدی
است مانند طراحی وب ،خدمات مشتریان ،اطمنان ،و مدیریت سفارشات .فرضیه سوم تحقیق که بیان میکند کیفیت درک
شده بر رضایت و رضایت بر وفاداری اثر میگذارند ،تایید گردیده است.
محمدعارف و همکاران ،)2012(37،تحقیق را تحت عنوان «بررسی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک برای خدمات
بانکی انترنتی» انجام داده اند .دادههای ابتدایی این تحقیق از تعداد  265نفر استفاده کنندگان انترنت بانک ،از یک بانک تجاری
در مالیزیا گردآوری شده است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک برای بانکداری انترنتی
شامل تضمین و برآورده کردن نیاز ،کارآیی و در دسترس بودن سیستم ،حفظ حریم خصوصی ،تماس ،پاسخگویی ،زیبایی
شناسی وب سایت و راهنمای آن است.
کامبرا و همکاران ،)2014(38،تحقیق را تحت عنوان « از مشتریان ناراض تا مژده رسانهای بنگاه :بررسی خدمات
بخش موبایل هسپانیا» انجام داده اند .نتایج نشان میدهد کیفیت درک شده چند بعدی است مانند طراحی وب ،خدمات
مشتریان ،اطمنان ،و مدیریت سفارشات .فرضیه سوم تحقیق که بیان میکند کیفیت درک شده بر رضایت و رضایت بر وفاداری
اثر میگذارند ،تایید گردیده است.
 ،)2015( 39تحقیقی را تحت عنوان «تاثیر فرهنگ بر شکلگیری اهداف وفاداری الکترونیک در یک
گراسیا و همکاران
مطالعه فرهنگی بین کشور آرژانتین و اسپانیا» انجام داده اند .این تحقیق یک تحقیق اکتشافی است که به صورت موردی بین
دو کشور اسپانیا و آرژانتین انجام شده است .از نظر گردآوری دادهها نیز یک تحقیق پیمایشی بوده و ابزار اصلی گردآوری
دادهها پرسشنامه میباشد ،که با استفاده از نرم افزار پی ال اس40دادههای گردآوری شده و تحلیل گردیده است .نتایج در این
مطالعه نشان داده است که اهداف وفاداری الکترونیک مستقیماً تحت تاثیر رضایت مصرف کننده قرار میگیرد .کیفیت خدمات
الکترونیک بر رضایت نیز معنی دار است .با این حال تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر اهداف وفاداری الکترونیک معنی دار
نیست .در مجموع ،نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که حتی در فرهنگ های ظاهراً مشابه ،وجود ویژگی
های فرهنگی خاص ،ممکن است بر رفتار مصرف کننده تاثیر بگذارد .بنابراین الزم است شرکتها این ویژگیها را برای رشد
استراتیژی بینالمللی در نظر بگیرند .متغیرهای کارایی ،حفظ حریم خصوصی ،تأمین نیاز کاربران و قابلیت دسترسی سیستم از
جمله متغیرهای تاثیر گذار در کیفیت خدمات الکترونیک بوده است.
لنگ و همکاران ،)2015(41،تحقیق را تحت عنوان «تحلیل رفتار رانندگان تاکسی در رقابت میان دو اپلیکیشن
تاکسی» انجام داده اند .رقابت میان دو اپلیکیشن تلفن همراه به نامهای دیدی و کوایددی42در اوایل سال  2014بررسی شده
et al.
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است .این دو اپلیکیشن توسط دو غول انترنتی به اسم تنسنت و علیپی43پشتیبانی میشود ،در هر معامله برای رانندگان
تاکسی ،هزینههای تبلیغاتی داده بودند و هنگامیکه مشتریان از طریق اپلیکیشن اقدام به گرفتن تاکسی و پرداخت از طریق
روشهای موبایل میکردند ،به هر یک از این مسافرین اجازه پسانداز داده میشد .همانطوریکه انتظار میرفت ،الگوی خدمات
تاکسی در طی این رقابتها شاهد تغیرات گسترده بوده است .دادههای تحلیل شده در این تحقیق شامل  8.3میلیون سفر که
توسط  9000تاکسی در ظرف  40روز انجام شده است ،میباشند .نتایج تحقیق نشان میدهد که رقابت بین دو غول انترنت
باعث افزایش خدمات تاکسی در اوایل سال  2014شده است .با این که این دو شرکت قصد داشت در ابتدا با پرداخت
هزینههای تبلیغاتی به رانندگان تاکسی برای انجام هر معامله ،قلمروهای خودرا از بابت پرداختهای تلفن همراه گسترش
دهند ،اما پیشرفت پول الگوی خدماتی تاکسی را به شدت تغییر داد .بسیاری از افراد از پیشرفت اپلیکیشنها استقبال کردند اما
تعداد هم به این نتیجه رسیدند که اگر آنها از این اپلیکیشنها استفاده نکنند ،نمی توانند تاکسی پیدا کرده و استفاده کنند.
هابا و داستان ،)2018(44،تحقیق را تحت عنوان «بررسی تجربی بر پذیرش اپلیکیشن موبایل ،سالم تاکسی» انجام
دادند .این تحقیق دارای چهار متغیر مستقل شامل عملکرد مورد انتظار ،تالش مورد انتظار ،نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل
کننده بوده و متغیر وابسته این تحقیق شامل تمایل رفتاری و رفتار کاربر میباشد .این تحقیق از نوع اکتشافی و روش تحقیق
نیز کمی است .دادههای اولیه با استفاده از پرسشنامهی نظرسنجی آنالین گوگل جمع آوری شده و جامعه آماری این تحقیق
مالیزی میباشد .دادهها با استفاده از روش نمونهگیری ساده جمع آوری شده و تعداد پاسخدهندگان نیز  202نفر بوده است .از
سی اف ای و اس ای ام 45برای تحلیل و پاسخ به سواالت تحقیق استفاده شده است .یافتههای تحقیق معنی پنج اصطالح
(بهره وری ،عملکرد ،سودآوری ،کارآیی ،اثربخشی) و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را تصریح می کنند.
.8مدل مفهومی تحقیق
شکل ( )1نشان دهنده مدل مفهومی تحقیق میباشد که در آن رضایت کاربران ،کارایی ،حفظ حریم خصوصی و قابلیت
دسترسی اپلیکیشن اسنپ بهعنوان متغیر مستقل و وفاداری کاربران بهعنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شده است.
ﮐﺎﺭﺎ ﻳﻳ ﺍﭘﻠﻳﮑﻳﺷﻥ ﺍﺳﻧپ
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی
ﮐﺎﺭﺑﺭﺍﻥ

ﺭﺿﺎﻳﺕ ﮐﺎﺭﺑﺭﺍﻥ

ﺣﻔﻅ ﺣﺭﻳﻡ ﺧﺻﻭﺻﯽ
ﺍﭘﻠﻳﮑﻳﺷﻥ ﺍﺳﻧپ
ﻗﺎﺑﻠﻳﺕ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﺍﭘﻠﻳﮑﻳﺷﻥ
ﺍﺳﻧپ

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق برگرفته شده از (گراسیا و همکاران)201546،
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 .9روش شناسی تحقیق
این پژوهش به بررسی روابط موجود ،اطالعات گذشته و آثار مرتبط با موضوع پرداخته و تأکید آن بر زمان حاضر است و از
اینکه برای توصیف افکار ،خصوصیات ،و نگرش های یک جامعه ،نوعی از یک پیمایش مانند پرسشنامه را بر نماینده آن (نمونه
جامعه) برای جمعآوری دادههای کمی به مرحله اجرا در میآورد پژوهش توصیفی پیمایشی تلقی میگردد .از طرف دیگر به
علت اینکه یافتههای آن برای حل مسائل مربوطه قابل استفاده میباشد ،یک تحقیق کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق
کاربران اپلیکیشن اسنپ در شهر تهران جمهوری اسالمی ایران میباشد .روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده است.
کوهن 198847،قواعد را برای تعیین حداقل نمونه آماری با استفاده از روش پی ال اس48بیان نموده که با استفاده از آن
حداقل تعداد نمونه برای این تحقیق (  )164تا انتخاب گردیده است.
 .10فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :ابعاد کیفیت اپلیکیشن اسنپ بر رضایت و وفاداری کاربران آن تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه اول :رضایت از ابعاد کیفیت اپلیکیشن اسنپ بر وفاداری کاربران آن تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه دوم :کارایی اپلیکیشن اسنپ بر رضایت کاربران آن تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه سوم :حریم خصوصی اپلیکیشن اسنپ بر رضایت کاربران آن تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه چهارم :قابل دسترس بودن اپلیکیشن اسنپ بر رضایت کاربران آن تأثیر معنیداری دارد.
 .11تحلیل آمار استنباطی دادههای تحقیق
در جدول ( )1و شکل ( 2و  )3مقادر ضرایب مسیر ،آماره پی و تی ارائه شده است که اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر
متغیر وابسته را نشان میدهد .آماره پی با درجات مختلف مانند  0.05 ،0.10و  0.01قابل قبول میباشد (اید و گوهری 49،
 .)2015معیار قابل قبول برای آماره پی  0.05می باشد از  0.05به باال قابل قبول و از آن به پایین قابل قبول نبوده و موجب رد
فرضیه میگردد .معیار قابل قبول برای آماره تی  1.96میباشد .که از  1.96باالتر با احتمال  %95فرضیه تایید میگردد .از
 1.96به پایین فرضیه رد میگردد .بیتا (ضریب مسیر)50بین مثبت یک و منفی یک قرار دارد .اگر به طرف صفر نزدیک شود
خنثی یعنی بدون اثر و اگر به طرف مثبت یک نزدیک شود تاثیر مثبت و برعکس تاثیر منفی خواهد داشت.

٤۷
٤۸

cohen

Smart pls

& Gohary
coefficient

213

٤۹
Eid

٥۰
Path

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

شکل ( )2بارهای عاملی و ضرایب مسیر

شکل ( )3نتایج بوت استرپت برای آماره تی
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 52آماره تی
جدول ( )1نتایج ارزیابی ارتباط بین متغیرهای تحقیق باتوجه به مقادر ضرایب مسیر ،آماره پی و
اثر مستقیم
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ﺿﺮﻳﺐ
ﻣﺴﻴﺮ

آماره تی

آمار پی

کارایی

رضایت

0.358

2.938

0.003

حفظ حریم خصوصی

رضایت

0.187

2.744

0.006

قابلیت دسترسی

رضایت

0.202

1.807

0.071

رضایت

وفاداری

0.676

13.339

0.000

.12بارهای عاملی سواالت پژوهش
بارهای عاملی ضریب همبستگی میان متغیرهای پنهان و آشکار را نشان میدهد .در صورتیکه بارهای عاملی هریک از پرسشها
کمتر از عدد  0.5باشد میبایست حذف گردد .زیرا کفایت الزم برای باقی ماندن را نخواهد داشت.
جدول ( )2بارهای عاملی سواالت تحقیق
س
وال

بارعامل
ی

سوا
ل

سوا

بارعامل

ل

ی

بارعاملی

س
وال
1

بارعام
لی

1

0.804

5

0.916

9

0.867

2

0.876

6

0.829

10

0.832

14

3

0.806

7

0.679

11

0.887

15

0.819

4

0.857

8

0.721

12

0.861

16

0.842

3

0.790
0.82
8

 .13پایایی ترکیبی53،آلفای کرونباخ54و ارزیابی روایی سازه های تحقیق
پایایی ترکیبی ،آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراج شده در جدول ( )3ارائه گردیده است .پایایی ترکیبی معیار برای
برازش درونی مدل تحقیق به شمار میآیند و آن را بر اساس میزان سازگاری سواالت مربوط به سنجش بارهای عاملی محاسبه
مینمایند .آلفای کرونباخ بر اساس میزان پراکنش داده معین میشود و انحراف معیار عامل اصلی سنجش پایایی میباشد .از
طرف دیگر پایایی ترکیبی را می توان بر اساس هماهنگی درونی سواالت هر عامل محاسبه نمود .بنابراین پایایی ترکیبی یک
معیار دقیقتر نسبت به آلفای کرونباخ میباشد .هنگامیکه مقدار پایایی ترکیبی از  0.7بیشتر باشد ،گفته میشود مدل از
پایایی ترکیبی مناسب برخوردار است .روایی همگرا55در حقیقت یک سنجه کمی است که میزان همبستگی درونی و همسویی
٥۲
P-value
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گویههای سنجش یک بحث را نشان میدهد .هنگامیکه یک متغیر پنهان به وسیله چند گویه از متغیرهای آشکار یا مشاهده
پزیر اندازهگیری شود همبستگی بین این گویهها توسط روایی همگرا بررسی میشود .در صورتیکه همبستگی بین بارهای
عاملی گویهها باال باشد ،پرسشنامه دارای روایی همگرا خواهد بود .بهمنظور بررسی روایی همگرا میبایست میانگین واریانس
استخراج شده56را محاسبه نمود .میانگین واریانس استخراج شده در حقیقت میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را
نشان می دهد .به هر مقدار که این همبستگی بیشتر باشد ،برازش مدل نیز بیشتر خواهد بود .به عقیده فورنل و الرکر روایی
همگرا هنگامی وجود دارد که میانگین واریانس استخراج شده از عدد  0.5بزرگتر باشد .بهصورت کل در یک پرسشنامه عوامل
متعدد وجود دارد و هر عامل نیز بر اساس تعداد گویهها مورد سنجش قرار میگیرد .میانگین واریانس استخراج شده در حقیقت
بیانگر همبستگی میان گویههای سنجش هر مقوله میباشد .بر عالوه میتوان گفت اگر پایایی ترکیبی بیشتر از عدد  0.7باشد
روایی همگرا نیز وجود دارد و در غیر آنصورت روایی همگرا وجود نخواهد داشت.
جدول ( )3پایایی ترکیبی ،آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای تحقیق
متغیر

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

حفظ حریم

0.902

0.837

میانگنین واریانس استخراج شده
0.754

خصوصی
رضایت

0.895

0.824

0.740

قابلیت دسترسی

0.802

0.644

0.578

وفاداری

0.892

0.840

0.673

کارایی

0.868

0.773

0.687

 .14ضریب تعیین یا ضریب

تشخیص57

برعالوه آماره تی معیار دیگر که برای بررسی برازش مدل مورد استفاده قرار میگیرد ضریب تشخیص است که در جدول ()4
ارائه شده است  .ضریب تشخیص درصد تغیرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل را بیان میکند .بدین معنی که ضریب
تشخیص نشان می دهد چه مقدار تغیرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقل بوده و چه مقدار تحت تاثیر بقیه عوامل
میباشد .جدول زیر نشان میدهد که مقدار ضریب تشخیص برای متغیرهای درونزا باالتر از  0.3میباشند و نشان میدهند که
ضریب تشخیص مناسب است.
جدول ( )4ضریب تعیین یا ضریب تشخیص
متغیر ها

R2

رضایت

0.339

وفاداری

0.457

variance extract

٥٦
Average
٥۷
R2
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.15اندازه

اثر58

جدول ( )5نشاندهنده اندازه اثر متغیرهای متسقل بر متغیرهای وابسته میباشد .با استفاده از اندازه اثر میتوان شدت رابطه
میان متغیرهای مدل را تعیین نمود .مقادر قبول شده برای اندازه اثر در سه بخش کوچک ،متوسط و قوی دستهبندی گردیده و
مقادر آن  0.15 ،0.02و  0.35است که به ترتیب نشان میدهد یک سازه بر سازه دیگر تاثیر کوچک ،متوسط و قوی دارد
(کوهن.)198859،
جدول ( )5اندازه اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغیرها

حفظ حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی

رضای

قابلیت دسترسی

ت

وفاداری

کارا
یی

0.046
0.842

رضایت
0.045

قابلیت دسترسی
وفاداری
کارایی

.16روایی

0.145

تشخیصی60

جدول ( )6بیانگر روایی تشخیص به روش فورنل و الرکر میباشد .روایی تشخیصی بیانگر این مطلب است که به چه میزان
سنجههای عوامل گوناگون باهم تفاوت واقعی دارد یکی از روشها قابل قبول روش فورنل-الرکر است .از نظر فورنل و الرکر
روایی واگرا ،زمانی در حد قابل قبول خواهد بود که میزان میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر از واریانس
اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهای دیگر در مدل تحقیق باشد.
جدول ( )6سازه ها و جذر میانگین وارایانس استخراج شده
متغیرها

حفظ حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی

0.868

رضایت

0.362

قابلیت دسترسی

0.330

وفاداری

0.512

کارایی

0.304

رضای
ت

قابلیت دسترسی

وفادار
ی

کارایی

0.86
0
0.43
5
0.67
6
0.51
2

0.760
0.395

0.820

0.480

0.414

0.829

Size

٥۸
Effect
٥۹
Cohen

Validity
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 .17شاخص برازش

مدل61

شاخص جی او اف :این شاخص توسط تننهاوس و همکاران62در سال  2004به میان آمد و یکی از مهمترین شاخص برازش
مدل در تکنیک حد اقل مجذورات است .این شاخص را میتوان از جذر میانگین مقادر اشتراکی متغیرهای پنهان در مقدار
ضریب معیار متغیرهای پنهان درونزا به دست آورد که از آن برای بررسی اعتبار و یا کیفیت مدل استفاده میشود .برای بهدست
آوردن این شاخص از رابطه زیر استفاده میشود.
()1
که در آن  GOFشاخص برازش مدل communalities ،مقادر اشتراکی و ) R(۲ضریب معیار میباشند.
جدول ( )7ضرایب اشتراکی متغیرها
سازه

مقادر اشتراکی

حفظ حریم خصوصی

0.754

رضایت

0.673

قابلیت دسترسی

0.740

وفاداری

0.687

کارایی

0.578

جدول ( )8برازش مدل
شاخص

نام کامل

سطح قابل
قبول

مقدار مدل

Chi-square

Chi-square statistics

ندارد

344.603

GOF

Goodness of fit

>0.36

0.329

NFI

Normed fit index

>0.90

0.729

SRMR

Standardized root means
square residual

≤۰٫۱۰

0.074

.18معیار پیشبینی مدل63به روش بیلند

فولدینگ64

این شاخص برای سازههای مکنون یا سازههای وابسته محاسبه میشود .اگر مقدار این شاخص بزرگتر از صفر باشد ،روایی
کلی65مدل تایید میگردد .جدول ( )9بیانگر شاخص بیان شده میباشد.
fit

٦۱
Model

٦۲
Tenenhous

Cross validated Redundancy / Q2

٦۳
Construct

٦٤
Blindfolding

validation
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جدول ( )9شاخص  Q2برای ارزیابی کلی مدل
سازه

مقدار Q2

رضایت کاربران

0.225

وفاداری کاربران

0.275

.19بخش آزمون فرضیه ها
جدول ( )10نشاندهنده خالصه نتایج فرضیههای تحقیق است که معیار قابل قبول برای آماره تی  1.96میباشد بدین معنی
که کمتر از  1.96فرضیه رد و بیشتر از  1.96فرضیه با صحت احتمال گفتار  95درصد تایید میگردد همچنان ضریب مسیر
نشان میدهد که بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود داشته طوریکه با افزایش متغیر مستقل متغیر وابسته نیز افزایش مییابد.
جدول ( )10خالصه نتایج فرضیههای تحقیق
شم

فرضیه ها

اره

آمار تی

ضریب
مسیر

نتیجه
فرضیه

1

کارایی بر رضایت تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

2.938

0.358

تایید

2

حفظ حریم خصوصی بر رضایت تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

2.744

0.187

تایید

3

قابلیت دسترسی بر رضایت تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

1.807

0.202

رد

4

رضایت بر وفاداری تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

0.676

تایید

13.33
9

.20نتایج تحقیق
نظر به نتایج جدول قبلی صحت احتمال گفتار در سطح  95درصد برای فرضیه اول ،دوم و چهارم تایید میگردد بدین معنی
که متغیرهای کارایی و حفظ حریم خصوصی بر رضایت و رضایت بر وفاداری تاثیر مثبت و معنی داری دارد .فرضیه سوم به
دلیل پایین بودن آماره تی رد میگردد بدین مفهوم که قابلیت دسترسی اپلیکیشن اسنپ بر رضایت کاربران آن تاثیر معنی
داری نداشته و با صحت احتمال گفتار در سطح  95درصد رد میگردد.
.21پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات برای محققان آینده
 :1-21پیشنهادات کاربردی
مدیران میبایست سرعت دسترسی کاربران به تاکسی آنالین را افزایش دهند به طوری که کاربر مسافر زمان طوالنی را برای
آمدن تاکسی به مکان مبدأ هزینه نکند ،محدودیت پیداکردن تاکسی بهعلت کم بودن تاکسی در اطراف محل کاربر مسافر را
کاهش دهند ،تمامی اطالعات شامل عکس ،شماره تماس ،مکان ،زمان ،مبدأ و مقصد سفر کاربر را محفوظ نگهدارند ،از هر نوع
سؤاستفاده اطالعات کاربر و انتقال این اطالعات به شرکتهای دیگر خودداری نموده و کاربران راننده را وادار به حفظ حریم
خصوصی کاربران مسافر نمایند ،قابلیت دسترسی کاربران به تاکسی آنالین را با استفاده از اپلیکیشن اسنپ افزایش داده
بطوریکه کاربر مسافر بتواند در هر موقع از شبانهروز بدون تأخیر زمانی به آن دست یابد و همچنان محدودیتهای استفاده از
اپلیکیشن بهعلت پیچیده بودن فرایند دریافت رمز فراموش شده کاربری را بر طرف نماید .مدیران شرکت ایده گزین روماک
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میبایست با استفاده از کاهش در هزینه سفر ،کاهش تأخیر زمانی رسیدن تاکسی به مبدأ ،ملزم نمودن راننده به قوانین ایمنی
و اخالقی در طول سفر ،افزایش یکسان کاربران راننده در همه نقاط شهر و امکان استفاده از خدمات در نقاط دور دست استان
تهران ،رضایت و وفاداری کاربران را بهدست آورند  .و با استفاده از ارائه تخفیفات ویژه جلو تبلیغات شرکتهای رقیب را بگیرند
تا کاربران به استفاده از اپلیکیشن اسنپ ادامه داده و به دوستان خویش نیز توصیه نمایند.
 :2-21پیشنهاد برای محققان آینده
.1
.2
.3
.4
.5

بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات سایر اپلیکیشنهای تاکسی آنال ین مانند تپسی ،ماگزیم و کارپینو بر رضایت و
وفاداری کاربران و مقایسه نتایج آن با تحقیق حاضر.
بررسی موضوع تحقیق حاضر در سایر شهرهای ایران و در بازه زمانی متفاوت و مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر.
بررسی تفاوتهای فرهنگی و نقش تعدیلگری آن در شهرهای مختلف ایران بر رضایت و وفاداری کاربران
اپلیکیشن اسنپ.
بررسی نقش درآمد و داشتن وسایط نقلیه شخصی بر کاهش و یا افزایش استفاده کاربران از اپلیکیشن اسنپ.
بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بهویژه حفظ حریم خصوصی اپلیکیشن اسنپ بر رضایت و وفاداری کاربران آن.

.22محدودیتهای تحقیق
فراهم نبودن زمینهی توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش بصورت رو در رو ،کمبود وقت ،شرایط قرنطین ،طرح فاصلهگذاری
اجتماعی ،پاسخ گو نبودن تعداد از افراد به پرسشنامه آنالین و همچنان در دسترس نبودن منابع کتابخانهی به علت شیوع
ویروس کوید نوزده از جملهی محدودیت های فراروی انجام تحقیق بوده که خود اعتبار تعمیم پذیری پژوهش و دقت مطالعه را
کاهش میدهند.
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