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 بر تاکید با اجتواعی تجارت ابعاد اساس بر هشتریاى رفتاری ًیت هدل تبییي

  (تلگرام اجتواعی شبکِ: هَردهطالعِ) کاربراى اعتواد
 

  3 قاسن هحسٌی، 2، علیرضا ٍلی1عبدالحسیي کرهپَر
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 چکیدُ

ًقص هیاًجیگز اعتواد  ّذف اس اًجام ایي پژٍّص، تزرسی تأثیز اتعاد تجارت اجتواعی تز ًیت رفتاري هطتزیاى تا تَجِ تِ

ّا تَصیفی ٍ اس ًَع تاضذ. هطالعِ حاضز تا تَجِ تِ هاّیت آى، اس لحاظ ّذف کارتزدي ٍ اس حیث ًحَُ گزدآٍري دادُکارتزاى هی

اقذام  اس طزیق ایي ضثکِ اجتواعیتاضذ. جاهعِ آهاري پژٍّص عثارتٌذ اس کارتزاى فعال ضثکِ اجتواعی تلگزام کِ ّوثستگی هی

گیزي در ایي ًوًَِ اًتخاب ضذًذ. اتشار اًذاسًُفز تِ عٌَاى  262گیزي در دستزس، تعذاد ًوًَِاًذ ٍ اس طزیق ذ کزدُتِ خزی

ّا تا تاضذ کِ پایایی آىاستاًذارد در سهیٌِ تجارت اجتواعی، ًیت رفتاري هطتزي ٍ اعتواد کارتزاى هی پژٍّص، پزسطٌاهِ

ّا در دٍ سطح آهار تَصیفی )هیاًگیي، ٍ هَرد تاییذ قزار گزفت. تجشیِ ٍ تحلیل دادُاستفادُ اس رٍش آلفاي کزًٍثاخ تزرسی 

اًحزاف هعیار ٍ فزاٍاًی( ٍ آهار استٌثاطی )آسهَى کلَهَگزٍف اسویزًف، ضزیة ّوثستگی ٍ هذلساسي هعادالت ساختاري( تا 

ًطاى دٌّذُ ایي است کِ اتعاد تجارت اجتواعی ّن  ّاي پژٍّصافشار اس. پی. اس. اس ٍ لیشرل اًجام ضذ. یافتِاستفادُ اس ًزم

گذارد. ّوچٌیي تِ طَر هستقین ٍ ّن تِ ضکل غیز هسقین ٍ اس طزیق اعتواد کارتزاى، تز رٍي ًیت رفتاري هطتزیاى تأثیز هی

 دّذ.ًتایج ضزیة ّوثستگی، ارتثاط هعٌاداري را تیي هتغیزّاي تحقیق ًطاى هی
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 هطالعات هذیزیت ٍ کارآفزیٌی

26 -41، صفحات 1311 تْار، 1، ضوارُ 6دٍرُ   

 

 


