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مقدمه

ــد بســیار ضــروری اســتفاده نمــود.  ــی خری ــوان کانال ــوان از اینترنــت به عن امــروزه می ت

ــم  ــت، حج ــش اس ــال افزای ــته در ح ــور پیوس ــران آن به ط ــداد کارب ــه تع ــر آنک ــرا عالوه ب زی

معامــالت مالــی در آن نیــز در حــال افزایــش می باشــد )ONTSI,2014(. پیشــرفت های 

ــوالت  ــك تح ــای وب 2 الكتروني ــور فناوری ه ــات و ظه ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــر در فن اخي

جديــدي بــه ارمغــان آورده اســت )Hajli, 2015(. در ایــن  بیــن تجــارت الکترونیکــی1 تغییــر 

ــل خرده فروشــان  ــن در مقاب ــدۀ توســط فروشــندگان آنالی ــۀ مصرف کنن چشــم گیری در هزین

کاالی ســنتی داده و دارای رشــد بســیار زیــادی بــوده اســت )Zaroban, 2016(. ایــن رشــد 

اساســی به دلیــل ادغــام رســانه های اجتماعــی2 و ســایت های شــبکه های اجتماعــی اســت 

ــرده می شــود. ــام ب ــی3 ن ــوان تجــارت اجتماع ــه از آن به عن ک

ــع اجتماعــی موجــود  ــرای اســتفاده از ارتباطــات و مناب ــی را ب تجــارت اجتماعــی فرصت

 Leimeister( ــول ــدۀ محص ــد ای ــه تولی ــی ازجمل ــداف مختلف ــرای اه ــرۀ ارزش، ب در زنجی

ــات و  ــی )Kane et al. 2014( و خدم ــد )Brabham, 2008(، بازاریاب et al. 2009(، تولی
ــل آن  ــن به دلی ــت. ای ــود آورده  اس ــه وج ــتیبانی )Chen, Marsden & Zhang, 2012( ب پش

اســت کــه در ســال های اخیــر مصرف کننــدگان به طــور فزاینــده ای در تصمیمــات مربــوط بــه 

خریــد خــود، بــه محتــوای تولیدشــده توســط کاربــران ماننــد توصیه هــای آنالیــن مربــوط بــه 

محصــول اعتمــاد کرده انــد )T.P. Liang, 2011(. در ایــن رونــد تجــارت الکترونیکــی ســنتی 

ــا ســایت های  ــه تجــارت اجتماعــی تبدیــل می شــود ، جایــی کــه ویژگی هــای اجتماعــی ب ب

خریــد آنالیــن یکــی شــده اند تــا تعامــل مصرف کننــدگان را در حیــن خریــد ترویــج دهنــد. 

)Hajli, N et al. 2017(. تجــارت اجتماعــی به عنــوان »اشــکال رســانه اجتماعــی مبتنــی بــر 
اینترنــت تعریــف شــده اســت کــه بــه مــردم ایــن امــکان را می دهــد تــا به طــور فعــال در 

 Stephen and Tobias,( »بازاریابــی، فــروش محصــوالت و جوامــع آنالیــن شــرکت کننــد
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p.215 ,2010(. تجــارت اجتماعــی می توانــد محیطــی را ایجــاد کنــد تــا شــرکت ها بتواننــد 
ــر ارائــه ارزش افــزوده را در اختیــار مشــتریان خــود قــرار بدهنــد و  پیشــنهاد هایی مبتنــی ب

آن هــا را در فعالیت هــای ارزش گــذاری شــرکت بدهنــد )Wang & Zhang, 2012(. به دلیــل 

ــترش  ــرای گس ــب ب ــی مناس ــی فرصت ــبکه های اجتماع ــایت های ش ــزون س ــت روزاف محبوبی

تجــارت الکترونیکــی بــه وجــود آمــده اســت. طبــق آمــاری کــه از ســایت شــبکۀ اجتماعــی 

اینســتاگرام در مــاه ژوئــن ســال 201۸ منتشــر شــده اســت، اینســتاگرام بــه آمــار بیــش از 

یــک میلیــارد کاربــر فعــال در مــاه دســت پیــدا کــرد کــه ایــن رقــم بــرای یــک اپلیکیشــن 

اســت،  فعــال  موبایــل  گوشــی های  روی  به طــور عمــده  کــه  اشــتراک گذاری عکــس 

شــگفت انگیز بــه نظــر می رســد. همچنیــن در طــول روز بیــش از 500 میلیــون کاربــر فعــال 

ــی از  ــن یک ــن اپلیکیش ــه ای ــت ک ــوان گف ــن می ت ــد؛ بنابرای ــتفاده می کنن ــتاگرام اس از اینس

ــه شــرکت ها از  ــم ک ــا اســت. می بینی ــن شــبکه های اجتماعــی حــال حاضــر دنی محبوب تری

تجــارت اجتماعــی ســود می برنــد زیــرا آن هــا روابــط نزدیک تــری بــا مصرف کننــدگان برقــرار 

می کننــد و کیفیــت بــاالی روابــط باعــث افزایــش فــروش و کمــک بــه مصرف کننــدگان در 

شــکل گیری وفــاداری بــه شــرکت می شــود )Hajli, 2014(. بيشــتر محققــان و متخصصــان 

بــر ايــن باورنــد كــه تجــارت اجتماعــي هنــوز در ابتــداي راه اســت. تجــارت اجتماعــي نســبت 

بــه تجــارت الكترونيـــك ســـنتي گســـترش شـــايان توجهــي دارد و مزيت هــاي بســياري براي 

کســب وکار و جامعــه بــه ارمغــان مــي آورد و به حـــتم يكـــي از چالــش انگیزه تریــن تحقيقات 

.)Liang et al. 2012( در دهــة آينــده شــمرده خواهــد شــد

ایــن رشــد ســریع باعــث افزایش عالقــه در آکادمی ها شــده اســت و تجــارت الکترونیکی 

ــف تحقیــق ســعی در  ــۀ جــذاب تحقیــق تبدیــل می شــود. زمینه هــای مختل ــه یــک زمین ب

ــورت  ــد به ص ــم می گیرن ــتریان تصمی ــرا مش ــه چ ــد ک ــئله را دارن ــن مس ــه ای ــخ دادن ب پاس

آنالیــن خریــد کننــد )Fishbein & Ajzen, 1975(. انگیزه هــای اصلــی کــه مصرف کننــدگان 

را بــه ســمت خریــد آنالیــن ســوق می دهــد موضــوع حائــز اهمیتــی می باشــد. ایــن 

تحقیقــات منافــع شــخصی ای را کــه مصرف کننــدگان ممکــن اســت از اســتفاده از تجــارت 

ــت وجو  ــای جس ــا هزینه ه ــی )Burke,1997( ی ــه راحت ــد، ازجمل ــت آورن ــه دس ــی ب اجتماع

ــه  ــرد ک ــی را در برمی گی ــدی چارچوب ــات بع ــد )Bakos, 1997(. تحقیق ــخص می کنن را مش

ــه  ــت )Ryan and Desi, 2000(؛ ک ــی اس ــای ذات ــی و انگیزه ه ــای بیرون ــامل انگیزه ه ش

بــرای شناســایی انــواع مختلــف خریــداران بــا توجــه بــه ترکیــب انگیزه هــا موردتوجــه قــرار 
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ــی  ــر بررس ــات دیگ ــل، مطالع ــرف مقاب ــد )Iglesias-Pradas et al. 2013(. از ط می گیرن

می کننــد کــه چــرا مــردم آنالیــن خریــد نمی کننــد. ایــن تحقیقــات، بازدارنده هایــی از قبیــل 

ــر  ــد )Gefen, 2000(. اکث ــان می ده ــاد را نش ــا اعتم ــک )Forsythe et al. 2006( ی ریس

ــن  ــذا در ای ــد؛ ل ــرار نداده ان ــی ق ــه موردبررس ــورت یکپارچ ــل را به ص ــن عوام ــات ای مطالع

پژوهــش بــا بررســی انــواع نیرو هــای کشــش مؤثــر بــر قصــد اســتفاده مشــتریان از تجــارت 

اجتماعــی ســعی بــر آن شــده اســت تــا ایــن عوامــل به صــورت مجموعــه کامــل موردبررســی 

قــرار داده شــود و همــه ایــن عوامــل به صــورت جزئــی مــورد واکاوی قــرار گرفتــه شــود.

پیشینه نظری

در جامعــۀ مــدرن امــروزی شــبکۀ اجتماعــی1 یکــی از ابزارهــای موردعالقــه بــرای انجــام 

تعامــالت اجتماعــی و تبــادل اطالعــات از طریــق اینترنــت اســت کــه ایــن امــکان را فراهــم 

ــه  ــود را ب ــب خ ــت مطال ــدون محدودی ــبکه ها ب ــن ش ــق ای ــردم از طری ــا م ــت ت ــرده اس ک

 Kemp,(ــد ــان کنن ــود را بی ــق خ ــرات و عالی ــرده و نظ ــرار ک ــاط برق ــد، ارتب ــتراک بگذارن اش

ــه از  ــن ک ــای آنالی ــه ای از ابزاره ــورت مجموع ــی به ص ــبکه های اجتماع ــع ش 2018(. درواق
ــد، ایجــاد و اشــتراک دانــش را تســهیل  ــران پشــتیبانی می کن تعامــل اجتماعــی بیــن کارب

ــف  ــد، تعری ــل می کن ــو تبدی ــه گفت وگ ــتری( را ب ــه مش ــرکت ب ــوگ )از ش ــد و مونول می کن

)Hansen et al. 2011( .می شــود

ظهــور دنیــای جدیــدی بــه نــام تجــارت اجتماعــی کــه از تقاطــع رســانه های اجتماعــی 

ــی دارد.  ــرات جالب ــه وجــود آمــده اســت، حکایــت از تغیی و تجــارت الکترونیکــی ســنتی ب

تســهیل کانال هــای جدیــد توســط تجــارت اجتماعــی کــه شــکل جدیــدی از تجــارت 

ــای  ــق ویژگی ه ــد از طری ــارب خری ــد و تج ــات خری ــای تصمیم ــد، ارتق ــی می باش الکترونیک

اصلــی آن ماننــد تعامــالت کاربــر و محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــر را ممکــن ســاخته 

ــی  ــانه های اجتماع ــای رس ــروزه از فناوری ه ــازمان ها ام ــت )Kapoor et al. 2018(. س اس

ــه  ــد ک ــتفاده را برده ان ــت اس ــاری نهای ــای تج ــاختار و فرایند ه ــدد س ــی مج ــرای مهندس ب

ــن  ــد و ای ــی می باش ــانه های اجتماع ــتریان از رس ــترده مش ــتفاده گس ــی آن اس ــت اصل عل

فرصت هــای مناســبی را بــرای مدل هــای جدیــد تجــارت الکترونیکــی بــه وجــود آورده 

اجتماعــی،  رســانه های  توســعه  بــا  همــراه   .)A. Sundararajan et al.2013(اســت

1 . Social Network
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ــه ســمت تجــارت اجتماعــی ســوق داده می شــود  تجــارت الکترونیکــی ســنتی به تدریــج ب

و رســانه های اجتماعــی می تواننــد بــرای جــذب مشــتریان بالقــوه بــا قــدرت باالتــری عمــل 

.)L. Zhou et al.2010( نماینــد

ویژگــی اصلــی ای کــه تجــارت الکترونیکــی را از ســایت تجــارت اجتماعــی جــدا می ســازد، 

فعالیت هــای اجتماعــی درگیرانــه در تجــارت اجتماعــی می باشــد. تســهیل ارتباطــات بیــن 

ــکاری  ــازی و هم ــات، شبکه س ــتراک اطالع ــد اش ــی مانن ــالت اجتماع ــدگان، تعام مصرف کنن

از ویژگی هــای اصلــی تجــارت اجتماعــی می باشــند )Liu et al. 2016(. درواقــع روابــط 

ــه ســمت روابطــی پیچیده تــری در  در تجــارت الکترونیکــی از رابطــه بیــن فــرد و تجــارت ب

ــه و تجــارت می باشــد،  ــردی، مکالمــه، جامع ــه: ف ــار الی ــه شــامل چه تجــارت اجتماعــی ک

ســوق پیداکــرده اســت )Hajli et al. 2017(. تجــارت اجتماعــی شــامل همــه الیه هــا بــرای 

ــه  ــط الی ــی فق ــارت الکترونیک ــه تج ــت، درحالی ک ــر اس ــن بازیگ ــن چندی ــاد ارزش در بی ایج

 .)Nick Hajli et al. 2016( را در نظــر می گیــرد )داخلــی )فــردی( و الیــه بیرونــی ) تجــارت

ــاوری اطالعــات و  ــر در فن ــرات در تجــارت الکترونیکــی پیشــرفت های اخی عامــل ایــن تغیی

ــوده اســت. همین طــور محبوبیــت فناوری هــای  ارتباطــات و ظهــور فناوری هــای وب 2.0 ب

اجتماعــی و سیســتم عامل هایــی ماننــد ســایت های شــبکه های اجتماعــی میــل بــه 

.)Tao Hu et al. 2018( ســمت ایــن ارتباطــات را بیشــتر کــرده اســت

از   2.0 وب  فناوری هــای  انــواع  از  اســتفاده  بــا  تجــارت  ســایت های  به بیان دیگــر 

ــور  ــده مح ــی و مصرف کنن ــرد اجتماع ــک رویک ــمت ی ــه س ــور ب ــول مح ــرد محص ــک رویک ی

ــدگان در  ــد کــه ایــن به منظــور افزایــش تعامــالت اجتماعــی بیــن مصرف کنن پیــش رفته ان

محیط هــای آنالیــن بــوده اســت)T.P. Liang et al. 2011(. ایــن هم افزایــی بیــن تجــارت 

ــارت  ــود تج ــای موج ــه مدل ه ــت ک ــده اس ــث ش ــی باع ــانه های اجتماع ــی و رس الکترونیک

ــزی  ــی به طــور موفقیت آمی ــرات ناشــی از رســانه های اجتماع ــا تغیی ــد ب ــی بتوانن الکترونیک

انطبــاق پیــدا کننــد )Mason,2013( و آن هــا را تبدیــل بــه تجــارت اجتماعــی ای نماینــد کــه 

ــی فرصت هــای  ــن رســانه های اجتماع ــی اســت و ای ــر رســانه های اجتماع ــی ب بیشــتر مبتن

)Confos & Davis, 2016(.ــد ــاد کرده ان ــرکت ها ایج ــرای ش ــتری را ب بیش

ــنتی  ــن س ــای آنالی ــا بازاره ــه ب ــل »در مقایس ــده از قبی ــارات بیان ش ــه عب ــه ب ــا توج ب

ــای  ــر بازاره ــی ب ــارت اجتماع ــرکت، تج ــط ش ــده توس ــات ارائه ش ــا اطالع ــور ب محصول مح
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  )C. Li, Y. Ku, 2018(»اســت بــا محوریــت جامعــه و مصرف کننــده متمرکــز  آنالیــن 

می تــوان تجــارت اجتماعــی را به صــورت »هرگونــه فعالیــت تجــاری کــه از طریــق رســانه های 

ــود«  ــام می ش ــن انج ــد آنالی ــای خری ــای وب 2.0، در فرآیند ه ــترده و ابزار ه ــی گس اجتماع

)Lin, Li, & Wang, 2017, p. 191( تعریــف نمــود.  )Stephen and Toubia )2010مفهــوم 
ــد  ــت تعریــف کردن ــر اینترن ــی ب ــوان یــک رســانه اجتماعــی مبتن تجــارت اجتماعــی را به عن

کــه بــه افــراد امــکان همــکاری فعــال در بازاریابــی و فــروش محصــوالت و خدمــات مختلــف 

ــا اشــاره بــه روشــی جدیــد  در بازار هــای آنالیــن را می دهــد. اصطــالح تجــارت اجتماعــی ب

ــف  ــات تعری ــد وب 2.0 در ادبی ــزه رون ــور باانگی ــده ای نوظه ــورت پدی ــارت، به ص ــرای تج ب

ــوم رایانــه ای، جامعه شناســی و  ــت )Akman & Mishra, 2017(. بازاریابــی، عل ــده اس ش

ــته ها  ــدد رش ــن تع ــه ای ــند ک ــی می باش ــارت اجتماع ــته های تج ــری رش ــی از س روانشناس

ــی از  ــت. یک ــده اس ــی ش ــارت اجتماع ــددی از تج ــف متع ــدن تعاری ــود آم ــه وج ــث ب باع

تعاریــف آن از دیــد بازاریابــی به صــورت »تجــارت اجتماعــی رونــدی قابل توجــه در بازار هــای 

آنالیــن اســت كــه در آن مشــاغل از رســانه های اجتماعــی یــا وب 2.0 به عنــوان یــك ابــزار 

ــتریان  ــد مش ــار خری ــری و رفت ــای تصمیم گی ــت از فرایند ه ــرای حمای ــتقیم ب ــی مس بازاریاب

.)Constantinides and Fountain, 2008( ــت ــده اس ــان ش ــد« بی ــتفاده می کنن اس

پژوهش هــای مختلفــی تجــارت اجتماعــی را بــه دو نــوع عمــده دســته بندی کرده انــد: 

ابزار هــای اجتماعــی بــرای  از  الکترونیکــی ســنتی کــه  )الــف( وب ســایت های تجــارت 

ــبکه های  ــایت های ش ــد و )ب( س ــتفاده کرده ان ــی اس ــتراک اجتماع ــل و اش ــهیل تعام تس

ــتفاده  ــات اس ــالت و تبلیغ ــام دادن معام ــرای انج ــاری ب ــای تج ــه از ویژگی ه ــی ک اجتماع

 .)Zhang & Benyoucef, 2016;Zhou, Zhang, & Zimmermann, 2013( می کننــد 

اولیــن نــوع تجــارت اجتماعــی در ســایت هایی ماننــد آمــازون رخ می دهــد کــه ذاتــًا 

بــه تجــارت الکترونیکــی اختصــاص یافته انــد و مجهــز بــه ابزار هــای وب 2.0 هســتند 

ــوع تجــارت اجتماعــی  ــد. بااین حــال، ایــن ن ــا تولیــد محتــوای مشــتریان را تســهیل کنن ت

تعامــالت اجتماعــی میــان مشــتریان را محــدود می کنــد، زیــرا مشــتریان نمی تواننــد 

دیگــران را برچســب گذاری کننــد، پیــام خصوصــی ارســال کننــد یــا فعالیت هــای رأی گیــری را 

انجــام دهنــد )Hajli et al. 2017(. نــوع دوم تجــارت اجتماعــی کــه مبتنــی بــر ســایت های 

ــد.  ــام می کنن ــا هــم ادغ ــی را ب شــبکه های اجتماعــی اســت ویژگی هــای تجــارت الکترونیک

ــد  ــاد می کنن ــتری ایج ــا مش ــاط ب ــرای ارتب ــی ب ــی کانال های ــبکه های اجتماع ــایت های ش س
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ــه  ــوا ب ــد محت ــات و تولی ــتراک اطالع ــد اش ــترک مانن ــای مش ــتفاده از فعالیت ه ــا اس و ب

از  ترکیبــی  درواقــع   .)Huang and Benyoucef, 2013( می پردازنــد  ارزش  ایجــاد 

ــوان  ــی به عن ــبکه های اجتماع ــی و ش ــانه های اجتماع ــی، رس ــارت الکترونیک ــانه های تج نش

ــر  ــت )Turban et al. 2018(. تغیی ــده اس ــناخته ش ــی ش ــارت اجتماع ــایت های تج وب س

شــیوه ها و خدمــات تجــاری توســط تجــارت اجتماعــی بــا رویکــردی مبتنــی بــر شــبکه های 

ــد  ــه دهن ــود را ارائ ــوالت خ ــد محص ــرکت ها می توانن ــت. ش ــده اس ــی ش ــی عمل اجتماع

ترویــج  باهــدف  اجتماعــی  رســانه های  سیســتم عامل های  در  را  خــود  مشــتریان  و 

محصــوالت، فــروش و ســایر ارزش هــای تجــاری درگیــر کننــد. عالقــه محققــان بــه رویکــرد 

ــواع تجــارت اجتماعــی را شــکل داده  ــه SNS کــه یکــی از ان افــزودن ویژگی هــای تجــاری ب

قابــل مشــهود می باشــد. مشــتریان بــه مشــاركت فعاالنــه در تعامــالت تجــارت اجتماعــی 

روی آورده انــد کــه عامــل اصلــی آن حمایــت اجتماعــی از طریــق ارتباطــات آنالیــن می باشــد 

)Liang et al, 2011(. ایــن رشــد گســترده تجــارت الکترونیکــی همــراه بــا محبوبیــت 
شــبکه های اجتماعــی آنالیــن باعــث شــده اســت اقتصــاد جهانــی دچــار تغییــرات بســیاری 

.)Sun et al. 2016( گــردد

تصمیمــات خریــد مصرف کننــدگان تحــت تأثیــر محبوبیــت شــبکه های اجتماعــی آنالیــن 

ــه اســت )Kim & Srivastava, 2007(. ســایت های تجــارت اجتماعــی تبدیــل  ــرار گرفت ق

ــوالت  ــورد محص ــتریان در م ــای مش ــان ایده ه ــه و بی ــرای مبادل ــوب ب ــای محب ــه مکان ه ب

و خدمــات شــده اســت )Liang &Turban, 2011(. اشــتراک محصــوالت موردعالقــه و 

ــا ســایر کاربر هــا در چنیــن ســایت هایی به وفــور یافــت می شــود.  ــه ب فعالیت هــای درگیران

ــرد  ــی نشــأت می گی ــی از طبیعــت تجــارت اجتماع ــت ســایت های تجــارت اجتماع محبوبی

ــم  ــرکت ها فراه ــرای ش ــکان را ب ــن ام ــی ای ــالت اجتماع ــن تعام )Zhou, et al.2013(. چنی
ــرا  ــی اج ــانه های اجتماع ــی را در رس ــروش و بازاریاب ــف ف ــتراتژی های مختل ــا اس ــد ت می کن

کننــد )Constantinides, 2014(. ایــن نــوع شــیوه تجــاری کــه ناشــی از رویکــرد تجــارت 

اجتماعــی مبتنــی بــر شــبکه های اجتماعــی اســت موردتوجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت؛ 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــت ک ــده اس ــروری ش ــیار ض ــارت بس ــوع تج ــن ن ــن، درک ای بنابرای

ــرار داد  ــی ق ــی را موردبررس ــارت اجتماع ــده در تج ــای مصرف کنن ــت رفتار ه ــد ماهی آن بای

.)Zhang & Benyoucef, 2016(
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پیشینه تجربی

ــر قصــد  ــذار ب ــوان »عوامــل تأثیرگ دشــتی و صنایعــی )1397( در پژوهــش خــود باعن

خریــد اجتماعــی مصرف کننــدگان در تجــارت اجتماعــی« بــه بررســي تأثيــر شــبکه های 

ــی  ــور پیمایش ــن منظ ــه ای ــت. ب ــه اس ــدگان پرداخت ــد مصرف کنن ــار خري ــر رفت ــي ب اجتماع

بــا 514 پاســخگو در ســه شــبکه اجتماعــي محبــوب ايــران )فیس بــوک، كلــوب و تلگــرام( 

ــل  ــاختاري - حداق ــادالت س ــی مع ــتفاده از روش مدل یاب ــا اس ــاري ب ــۀ آم ــوان جامع به عن

ــارت  ــازه هاي تج ــي و س ــه درك تعامل ــان داد ک ــج نش ــت. نتای ــام گرف ــي انج ــات جزئ مربع

اجتمـــاعي بــر حمايــت اجتماعــي، اعتمــاد و تعهــد بــه اجتمــاع مجــازي تـــأثير معنـــادار دارد 

و كيفيـــت وب ســایت يـــا برنامــة كاربــردي، اعتمــاد بــه جامعــۀ مجــازي را تحــت تأثيــر قــرار 

ــر، حمايـــت اجتماعــي بــر قصــد خريــد اجتماعــي و اعتمــاد بــه  مي دهـــد. از ســـوي ديگـ

جامعــه مجــازي تأثيرگــذار اســت. همچنيــن اعتمــاد بـــه جامعــۀ مجــازي نيــز بــر قصــد خريد 

ــۀ  ــه جامع ــد ب ــت، تعه ــذارد و درنهای ــر مي گ ــازي تأثي ــۀ مج ــه جامع ــد ب ــي و تعه اجتماع

ــادار دارد. مجــازي نيــز بــر قصــد خريــد اجتماعــي تأثيــر مثبــت و معن

روشــن و همــکاران )1397( در پژوهــش خــود باعنــوان »مدل ســازی عوامــل مؤثــر بــر 

قصــد تجــارت اجتماعــی، موردمطالعــه: وب ســایت بامیلــو« بــه شناســایی عوامــل اثرگــذار 

ــر اســتفاده از وب ســایت های تجــارت اجتماعــی پرداختــه اســت. جامعــه  ــر نیــت فــرد ب ب

آمــاری پژوهــش شــامل 39۸ نفــر از کاربــران وب ســایت بامیلــو بــوده اســت. نتایــج ایــن 

پژوهــش نشــان داد کــه یــازده عامــل اثر گــذار شناســایی شــده بــر نیــت فــرد بــه اســتفاده 

از تجــارت اجتماعــی کــه در چهــار مقولــه گســترده عوامــل اجتماعــی )حمایــت اطالعاتــی، 

تعهــد اجتماعــی و هنجار هــای ذهنــی(، کیفیــت رابطــه )اعتمــاد و رضایت منــدی(، کیفیــت 

وب ســایت )ســهولت اســتفاده، کیفیــت خدمــت و ســودمندی درک شــده( و ســاختار های 

انجمن هــای  و  ارجاعــات  و  توصیه هــا  رتبه بندی هــا،  و  )بررســی ها  اجتماعــی  تجــارت 

ــوده  ــر ب ــر اســتفاده از تجــارت اجتماعــی مؤث ــر نیــت فــرد ب اینترنتــی( تقسیم شــده کــه ب

اســت.

تأثیــرات  »بررســی  باعنــوان  خــود  پژوهــش  در   Xuequn Wang et al )2019(
انگیــزه بیرونــی بــر رفتارهــای مصرف کننــده در تجــارت اجتماعــی: آشــکار کــردن درک 
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ــزه  ــوع انگی ــار ن ــرات چه ــی تأثی ــه بررس ــی« ب ــارت اجتماع ــای تج ــدگان از مزای مصرف کنن

خارجــی ازجملــه انگیــزه بیرونــی، انگیــزه درونــی، انگیــزه شناسایی شــده و انگیــزه یکپارچــه 

بــر قصــد مصرف کننــدگان بــرای کمــک بــه اطالعــات تجــارت اجتماعــی پرداخته انــد. 

ــته از  ــاه گذش ــه م ــول س ــه در ط ــانی ک ــر از کس ــا 903 نف ــی ب ــور پیمایش ــن منظ ــه ای ب

ویژگی هــای تجــارت اجتماعــی اســتفاده کرده انــد، انجــام شــده اســت. نتایــج نشــان داده 

کــه: 1( انگیــزه خارجــی و شناسایی شــده مصرف کننــدگان تأثیــر مثبتــی بــر قصــد مشــارکت 

ــا رفتارهــای آینــده آن هــا  در اطالعــات تجــارت اجتماعــی دارد. 2( قصــد مصرف کننــدگان ب

ــای تجــارت اجتماعــی را تســهیل  ــه خــود درک آن هــا از مزای ــاط مثبــت دارد کــه به نوب ارتب

ــد. ــل می کن ــی تعدی ــارت اجتماع ــای تج ــر مزای ــار را ب ــر رفت ــیت تأثی ــد و 3( جنس می کن

)Waqar Nadeem et al )2020 طبــق پژوهــش خــود باعنــوان »چگونــه حضــور 
ــش  ــود؟ نق ــن می ش ــاری آنالی ــع تج ــا جوام ــاداری ب ــد و وف ــاد تعه ــث ایج ــی باع اجتماع

اعتمــاد تجــارت اجتماعــی« بــه بررســی رابطــه بیــن حضــور اجتماعــی و کیفیــت ارتبــاط بــا 

مشــتری از طریــق تعهــد و وفــاداری بــه مشــتری و همچنیــن روشــن کــردن رابطــه اعتمــاد 

ــا 1۸9  ــی ب ــور پیمایش ــن منظ ــه ای ــد. ب ــوع پرداخته ان ــن موض ــه ای ــی ب ــارت اجتماع تج

پرســش نامه از کاربــران تجــارت اجتماعــی انجــام گرفتــه اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه 

اعتمــاد تجــارت اجتماعــی به طــور کامــل رابطــه بیــن حضــور اجتماعــی و تعهــد و همچنیــن 

ــد. ــطه می کن ــی را واس ــارت اجتماع ــع تج ــاداری در جوام وف

)Jeong Woong Sohn and Jin Ki Kim )2020 در پژوهــش خــود باعنــوان »عواملی 
ــن  ــی ای ــه بررس ــد« ب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــارت اجتماع ــد در تج ــد خری ــه قص ک

موضــوع پرداختــه اســت کــه تجــارت اجتماعــی اخیــرًا گســترش یافتــه و در زمــان واقعــی 

فعالیــت می کنــد و مــدل تجــاری مرتبــط بــا تجــارت اجتماعــی پتانســیل زیــادی بــرای ایجــاد 

فــروش بــزرگ دارد و بــرای پاســخ بهتــر بــه رفتــار مشــتریان در زمینــه تجــارت اجتماعــی، باید 

ویژگی هــای تجــارت اجتماعــی را به خوبــی درک کنیــم. بــرای ایــن منظــور پیمایشــی شــامل 

ــد،  ــره اســتفاده می کنن ــات تجــارت اجتماعــی در ک ــه از خدم ــرادی ک ــن اف ــه از بی 160 نمون

انجــام شــده اســت. یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه یــک تحلیــل عاملــی پنــج 

ویژگــی: اقتصــاد، ضــرورت، قابلیــت اطمینــان، تعامــل و ارتقــا فــروش را بــرای طبقه بنــدی 

ــا اســتفاده از  ــق ب ــن تحقی ــج ای ــن نتای ــد. همچنی تجــارت اجتماعــی قابل اســتفاده می دان

انجــام یــک تحلیــل رگرســیون چندگانــه بیانگــر ایــن اســت کــه اقتصــاد، ضــرورت، قابلیــت 
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اطمینــان، تعامــل و ارتقــا فــروش بــر اهــداف خریــد تأثیرگــذار می باشــند.

همان طــور کــه مالحظــه گردیــد پژوهش هــای بســیاری تجــارت اجتماعــی را موردبررســی 

و تفحــص قــرار داده انــد و همچنیــن هــر کــدام عوامــل مؤثــر مختلفــی بــر قصــد اســتفاده 

از تجــارت اجتماعــی را از جنبه هــای متفاوتــی در نظــر گرفته انــد. ولــی همان طــور کــه 

ــری  ــک س ــورت ی ــل به ص ــن عوام ــده ای ــام ش ــای انج ــر پژوهش ه ــت در اکث ــار می رف انتظ

عوامــل جــدا از هــم در نظــر گرفتــه شــده اند و در هیــچ کــدام از آن هــا، عوامــل کشــش 

ــذا  ــردآوری نشــده اند. ل ــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی به صــورت یکجــا گ ــر ب مؤث

ایــن پژوهــش ســعی بــر آن داشــته اســت کــه عوامــل کششــی مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از 

تجــارت اجتماعــی به صــورت یکپارچــه و یکجــا ارائــه نمایــد. در اینجــا بــا اســتفاده از مــرور 

ــر  ــر ب ــا موضــوع پژوهــش عوامــل کشــش مؤث ــط ب ــات پیشــین و پژوهش هــای مرتب ادبی

قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی به صــورت جزئــی موردبررســی قــرار گرفتــه و درنهایــت 

ــت وجو و در  ــورد جس ــی م ــارت اجتماع ــتفاده از تج ــد اس ــر قص ــر ب ــش مؤث ــل کش 9 عام

ادامــه مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفتنــد؛ کــه ایــن 9 عامــل در جــدول یــک آورده شــده 

اســت.

جدول 1. عوامل کشش مؤثر بر قصد استفاده از تجارت اجتماعی

ل
ام

منبعتعریفع

ل
ام

منبعع

ده
فا

ست
ت ا

هول
س

تا چه اندازه می توان 
با کمترین تالش از 
یک سیستم خاص، 

استفاده نمود.

 Ganesh(
 ,et al
 -)2010

 Akman et(
)2017 .al

ی
ص

صو
 خ

یم
حر

ظ 
حف

دخالتی که یک شرکت 
خاص برای اطمینان 
مصرف کنندگان از 

محافظت از اطالعات 
شخصی، انجام داده 

است.

 .Kapoor et al(
 Khanh ,)2018
2016 ,Nguyen

اد
تم

اع

اطمینان مشتری و 
انتظار او از اینكه 

شركت های آنالین از 
خصوصیات متفاوت 
محیط های آنالین 

برای کسب سود خود 
سوءاستفاده نكنند و 
باصداقت و انصاف از 
مشتری مراقبت كنند.

 Kim &(
 ,Park

 ,)2013
 Van Der(

 Heide
 ,& Lim
 -)2015

 Hsiao et(
)2010 .al

ید
خر

د 
ین

فرآ
در 

ی 
وی

ه ج
رف

ص

قیمت در بهبود درک 
مصرف کننده و تسهیل 
رفتار خرید نقش مهمی 

دارد.

 Hamari and(
 -)2016 ,Ukkonen

)2013 ,Mason(
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ت
عا

طال
ه ا

ی ب
رس

ست
 د

ان
مک

ا

آنچه باعث افزایش 
دانش مشتری در 
مورد جنبه های 

مختلف محصول 
می شود و می تواند 

در طول تصمیم گیری 
و خرید به او کمک 
کند، کسب اطالعات 

می باشد.

 Jiang, et(
 )2014.al
 Liu et( -
 -)2016 .al

 Yang(
 Zhao et
2020 .al

ی
اع

تم
اج

ت 
مال

عا
ی ت

رار
رق

ن ب
کا

تا چه اندازه ام
مصرف کنندگان تجارت 

اجتماعی می توانند 
به راحتی تجارب خرید 
خود را با دوستان خود 
به اشتراک بگذارند، 

مشورت نمایند، از هم 
حمایت کنند و غیره.

 )2017 ,Prerna Lal(
 Namil Kim and -
 Wonjoon Kim

)2018(

ان
تری

ش
 م

ده
ش

ک 
درا

ش ا
ارز

ارزیابی کلی 
مصرف کننده از 
سود مندی یک 

محصول بر اساس 
درک آنچه از آن 
محصول دریافت 

کرده و آنچه به خاطر 
آن هزینه کرده است.

 Tao Hu(
 .et al

 - )2014
 Haitham(
 Hmoud
 .Alshibly

ور2014(
شه

 م
اد

فر
ر ا

ثی
تأ

امروزه مشاهیری 
جدیدی مانند 

وبالگ نویسان، 
آیکون های YouTube و 
شخصیت های مشهور 
شبکه های اجتماعی 
نیز پا به عرصه وجود 
گذاشته اند که دارای 
تأثیرگذاری بسیاری 

می باشند.

 .Xiang et al(
 Kowalczyk( -)2016

-)2016 .et al

دن
بو

ی 
الق

اخ

ارائه توجیه منطقي 
براي

انتخاب و رفتار ما 
هنگامي

كه ديگران را تحت 
تأثیر

قرار مي دهد.

 Stahl et(
 )2014 .al
 Khanh( -
 ,Nguyen

)2016

فرضیات:

ــر  ــش مؤث ــل کش ــوان عوام ــه به عن ــی ک ــاس عوامل ــر اس ــدول 1 و ب ــق ج ــن طب بنابرای

ــش  ــای پژوه ــت، فرضیه ه ــده اس ــناخته ش ــی ش ــارت اجتماع ــتفاده از تج ــد اس ــر قص ب

به صــورت زیــر قابــل بیــان می باشــند:

 فرضیه 1. سهولت استفاده بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

فرضیه 2. حفظ حریم خصوصی بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

فرضیه 3. اعتماد به تجارت اجتماعی بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.
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فرضیه 4. صرفه جویی در فرایند خرید بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

فرضیه 5. امکان دسترسی به اطالعات بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

فرضیه 6. امکان برقراری تعامالت اجتماعی ر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

فرضیــه 7. ارزش ادراک شــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصد اســتفاده 

ــی داری دارد. تأثیر معن

فرضیه ۸. وجود و تأثیر افراد مشهور بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

فرضیه 9. اخالقی بودن بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

مدل مفهومی این پژوهش به صورت شکل 1 است:

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

ــث  ــرد و از حی ــرار مي گی ــردي ق ــاي كارب ــرۀ پژوهش ه ــدف، در زم ــر ه ــژوه ازنظ ــن پ ای

ماهیــت، تحقیــق توصیفــی از نــوع پیمایشــی اســت و از روش هــای کتابخانــه ای و میدانــی 

بــرای جمــع آوری داده هــای پژوهــش اســتفاده شــده اســت. جامعــۀ آمــاری شــامل کلیــه 

شــبکۀ  خــاص  به طــور  اجتماعــی  تجــارت  محیط هــای  از  کــه  می باشــند  هم وطنانــی 
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اجتماعــی اینســتاگرام در زمســتان 1399 اقــدام بــه خریــد محصــول یــا خدمتــی نموده انــد. 

ــم  ــن حج ــور تعیی ــد، به منظ ــدود می باش ــه نامح ــراد جامع ــداد اف ــه تع ــه اينک ــه ب ــا توج ب

نمونــه ابتــدا نمونــۀ 30 تایــی گرفتــه شــده و ســپس بــا اســتفاده از محاســبه واریانــس 

نمونــه 30 تایــی، بــا اطمینــان 95 درصــد و حاشــیه خطــای 5 درصــد و اســتفاده از فرمــول 

ــه دســت آمــده اســت. كــه به منظــور حصــول  ــه 171 ب ــه، حجــم نمون تعییــن حجــم نمون

ــد؛  ــع گردی ــراد توزي ــن اف ــان از جمــع پرســش نامه ها تعــداد 200 پرســش نامه در بی اطمین

بنابرایــن نمونــه آمــاری شــامل 200 نفــر از افــرادی اســت کــه بــه روش در دســترس انتخــاب 

شــده اند. در ایــن پژوهــش، به منظــور جمــع آوری داده هــا و اطالعــات بــراي تجزیه وتحلیــل 

ــؤال  ــود از 53 س ــه خ ــده ک ــاخته ش ــق س ــات تحقی ــتفاده از ادبی ــا اس ــش نامه ب از پرس

ــا  ــه ب ــش نامه ک ــی پرس ــت. روای ــده اس ــتفاده ش ــرت اس ــف لیک ــکیل و در آن از طی تش

اســتفاده از ادبیــات تحقیــق ســاخته شــده اســت بــا اســتفاده ازنظــر اســاتید متخصــص 

در ایــن زمینــه مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و پایایــی پرســش نامه نیــز بــا اســتفاده از آزمــون 

روش آلفــای کرونبــاخ مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت کــه نتیجــه ایــن ضریــب بــرای کل 

ــه تفکیــک در جــدول 2  ــز ب ــر نی ــاخ هــر متغی پرســش نامه 9۸/ می باشــد و ضرایــب کرونب

ــش نامه  ــی پرس ــن پایای ــر و همچنی ــر متغی ــی ه ــی از پایای ــب حاک ــه ضرای ــت ک ــده اس آم

حاضــر می باشــد. به منظــور بررســی داده هــای پژوهــش از نرم افزارهــای spss و لیــزرل 

اســتفاده شــده اســت. به منظــور آزمــون فرضیه هــاي تحقیــق از آمــار اســتنباطي و از روش 

ــن  ــي اي ــای ابتداي ــت. در تحلیل ه ــده اس ــتفاده گردي ــاختاري اس ــادالت س ــي مع مدل ياب

ــتفاده  ــمیرنوف اس ــون كولموگراف-اس ــا از آزم ــودن داده ه ــال ب ــن نرم ــرای تعیی ــق ب تحقی

شــده اســت.

جدول 2. یافته های مربوط به پایایی پرسش نامه )ضریب آلفای کرونباخ(

ف
دی

تعداد متغیرر
سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخمنبع سؤاالت

)Fishbein & Ajzen,1975(- (Chen et 4قصد استفاده1
-)al.2017

0/89

)Terry L. Childers et al. 2001(- Ganesh 6سهولت استفاده2
 et al. 2010(- )Akman & Mishra 2017(-

))Ramayah and Ignatius, 2005

0/92
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)McKnightet al. 2002(-5حفظ حریم خصوصی3
 Kapoor et al ., 2018(- )khanh Nguyen(

-), 2016
-)Carroll & Buchholtz , 2003(
 )Kim, Ferrin, & Rao, 2008(

0/93

اعتماد به تجارت 4
اجتماعی

7-)Kim & Park,2013(
-)Van Der Heide & Lim , 2015(

-)Hsiao et al.,2010(
 Hertzum et al ., 2002(-)Koufaris and(

)Hampton-Sosa, 2004

0/91

صرفه جویی در فرآیند 5
خرید

5-)Bansal et al ., 2005 (
)Bakos,1991(- )Mason et al. 2013(

0/92

امکان دسترسی به 6
اطالعات

5 Jiang et al. 2014(-)Liu et al. 2016(-(
))Wu et al. 2016(- )Bai et al. 2015

0/93

امکان برقراری تعامالت 7
اجتماعی

8 Kim & Park,2013(- )Prerna Lal, 2017(-(
 )Gao et al. 2010(- )Liang & Turban,

)2011(- )Yang et al. 2015

0/91

ارزش ادراک شده 8
مشتریان نسبت به 

تجارت اجتماعی

3)Zeithaml, 1988(- )Tao et al. 2014(0/93

وجود و تأثیر افراد 9
مشهور

4 Keller, 2005(-)Ohanian,(
)1990(-)Kowalczyk & Pounders, 2016

0/91

)Khanh Nguyen, 2016(-)Laudon and 6اخالفی بودن19
)Traver, 2016

0/93

یافته های پژوهش

ویژگی هــای جمعیت شــناختی اعضــای نمونــه آمــاری در جــدول 3 آورده شــده اســت. 

در پژوهــش حاضــر اکثــر شــرکت کنندگان افــرادی جــوان دارای جنســیت مذکــر و تحصیــالت 

دانشــگاهی باالتــر از کارشناســی بودنــد کــه به طــور میانگیــن روزانــه بیشــتر از یــک ســاعت 

از رســانه های اجتماعــی اســتفاده می کردنــد و همچنیــن اکثــر افــراد بیشــتر از ســه دفعــه 

از طریــق محیط هــای تجــارت اجتماعــی نســبت بــه خریــد اقــدام کرده انــد.
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جدول 3. ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان

فراوانی نسبیفراوانی مطلقگروه هامتغیر جمعیت شناختی

جنسیت
12562/5مرد

7537/5زن

سن

8542/50کمتر از 25 سال

2611055/00-35 سال

3642/00-45 سال

10/5باالی 46 سال

تحصیالت

2311/50کاردانی و پایین تر

8442/00کارشناسی

8743/50کارشناسی ارشد

63/00دکتری و باالتر

میانگین استفاده

3618/00کمتر از 1 ساعت

4924/50بین 1-2 ساعت

6432/00بین 2-3 ساعت

5125/50بیشتر از 3 ساعت

تعداد خرید

7738/50کمتر از 3 دفعه

3919/50بین 3-5 دفعه

2914/50بین 5-8 دفعه

5527/50بیشتر از 8 دفعه

ــر قصــد  ــرای شناســایی عوامــل مؤثــر کششــی مؤثــر ب قبــل از انجــام تحلیــل مســیر ب

اســتفاده از تجــارت اجتماعــی به منظــور اطمینــان از نرمــال بــودن توزیــع داده هــا )جهــت 

ــده  ــتفاده ش ــمیرنوف اس ــون کولوموگراف-اس ــک(، از آزم ــای پارامتری ــتفاده از آزمون ه اس

ــرای  ــی داری ب ــب معن ــت ضرای ــده اس ــان داده ش ــدول 4 نش ــه در ج ــور ک ــت. همان ط اس

ــن متغیرهــا  ــن ای ــر از 05/ می باشــند؛ بنابرای آزمــون کولوموگراف-اســمیرنوف همگــی باالت

ــا  ــل آن ه ــرای تحلی ــک ب ــای پارامتری ــوان از آزمون ه ــتند و می  ت ــال هس ــع نرم دارای توزی

اســتفاده کــرد.
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جدول 4. آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

Z کولموگروفمتغیر
اسمینروف

ضریب معنی داری

0/060/075قصد استفاده

0/530/20سهولت استفاده

0/0540/20حفظ حریم خصوصی

0/050/20اعتماد به تجارت اجتماعی

0/0520/20صرفه جویی  در فرآیند خرید

0/0510/20امکان دسترسی به اطالعات

0/0540/20امکان برقراری تعامالت اجتماعی

ارزش ادراک شده مشتریان نسبت به 
تجارت اجتماعی

0/0630/05

0/0640/053وجود و تأثیر افراد مشهور

0510/20/اخالقی بودن

در ادامــه بــه بررســی فرضیه هــای پژوهــش در قالــب مــدل مفهومــی پژوهــش پرداختــه 

شــده اســت. بــه ایــن منظــور از روش تحلیــل مســیر در نرم افــزار LISREL اســتفاده شــده 

اســت. به منظــور اســتفاده از نرم افــزار LISREL بایــد توجــه داشــت کــه تحليــل مســير در 

ــول  ــخصي قابل قب ــازه مش ــه در ب ــد ك ــد می کن ــي را تولي ــاخص هاي برازش ــزار ش ــن نرم اف اي

بــوده و نتايــج آن قابــل اســتناد اســت. اوليــن شــاخص، كاي اســكوير هنجــار شــده اســت 

کــه از تقســیم X2 بــر درجــه آزادی بــه دســت می آیــد. مقاديــر كمتــر از 3 بــرای ایــن معیــار 

ــر از  ــد بزرگ ت ــز بای ــاق )AGFI( نی ــزان انطب ــاخص می ــود. ش ــي مي ش ــوب تلق ــيار مطل بس

ــده  ــار ش ــرازش )GFI(، هنج ــی ب ــاخص های نیکوی ــرای ش ــاالی 0/9 ب ــر ب ــد، مقادی 0/۸ باش

ــدل  ــه م ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــی )NNFI( نش ــده برازندگ ــار نش ــی )NFI( و هنج برازندگ

از بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت. عــالوه بــر ایــن میــزان شــاخص RMSEA کمتــر از 0/1 

می باشــد. میــزان انطبــاق شــاخص ها بــرای چارچــوب اســتخراج شــده بــه شــرح جــدول 5 

ــرای  ــی دار ب ــر معن می باشــد. همان طــور کــه در جــدول 5 نشــان داده شــده اســت، مقادی

ــا اســتفاده از  ــل مســیر مدل هــای پژوهــش ب ــون تحلی ــدل از آزم ــرازش م شــاخص های ب

نرم افــزار LISREL حمایــت می کنــد.
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جدول 5. شاخص های برازش مدل

IFIGFICFINNFINFIdf/χ2RMSEAشاخص

< 0/1< 3<0/90<0/90<0/90<0/90<0/90آستانه پذيرش

1/001/001/000/971/002/36/087مقدار مدل پژوهش

در ادامــه بــه بررســی فرضیه هــای اصلــی پژوهــش پرداختــه شــده اســت کــه نتایــج آن 

به طــور خالصــه در جــدول 6 آورده شــده اســت.

فرضیه 1. سهولت استفاده بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت، ســهولت اســتفاده بــر قصــد اســتفاده 

ــن  ــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت،t-value ای ــی داری دارد. همان طورک ــر معن تأثی

فرضیــه 4/11 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار می گیــرد 

ــی داری دارد.  ــر قصــد اســتفاده تأثیــر معن و ازایــن رو می تــوان گفــت ســهولت اســتفاده ب

ــه  ــن فرضی ــای )β( ای ــب بت ــت، ضری ــده اس ــان داده ش ــدول 6 نش ــه در ج ــور ک همان ط

ــر وابســته )قصــد  ــرات متغی ــب نشــان می دهــد ۸ درصــد از تغیی ــن ضری 0/0۸ اســت. ای

اســتفاده( از طریــق متغیــر مســتقل )ســهولت اســتفاده( قابــل تبییــن می باشــد. بــر اســاس 

نتایــج ایــن فرضیــه می تــوان بیــان کــرد، ســهولت اســتفاده بــر قصــد اســتفاده از تجــارت 

اجتماعــی تأثیــر معنــی داری دارد.

فرضیه 2. حفظ حریم خصوصی بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت، حفــظ حریــم خصوصــی بــر قصد اســتفاده 

ــن  ــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت،t-value ای ــی داری دارد. همان طورک ــر معن تأثی

فرضیــه 4/27 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار می گیــرد 

ــی داری  ــر معن ــر قصــد اســتفاده تأثی ــم خصوصــی ب ــظ حری ــوان گفــت حف ــن رو می ت و ازای

دارد. همان طــور کــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت، ضریــب بتــای )β( ایــن فرضیــه 

ــد  ــته )قص ــر وابس ــرات متغی ــد از تغیی ــد 9 درص ــان می ده ــب نش ــن ضری ــت. ای 0/09 اس

اســتفاده( از طریــق متغیــر مســتقل )حفــظ حریــم خصوصــی( قابــل تبییــن می باشــد. بــر 

اســاس نتایــج ایــن فرضیــه می تــوان بیــان کــرد، حفــظ حریــم خصوصــی بــر قصــد اســتفاده 

تأثیــر معنــی داری دارد.
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فرضیه 3. اعتماد به تجارت اجتماعی بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت، اعتمــاد بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد 

 t-value،اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد. همانطورکــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت

ــه مــورد تأییــد قــرار  ایــن فرضیــه 5/56 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد ایــن فرضی

ــتفاده  ــد اس ــر قص ــی ب ــارت اجتماع ــه تج ــاد ب ــت اعتم ــوان گف ــن رو می ت ــرد و ازای می گی

تأثیــر معنــی داری دارد. همان طــور کــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت، ضریــب بتــای 

ــر  ــرات متغی )β( ایــن فرضیــه 0/12 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد 12 درصــد از تغیی

وابســته )قصــد اســتفاده( از طریــق متغیــر مســتقل )اعتمــاد بــه تجــارت اجتماعــی( قابــل 

تبییــن می باشــد. بــر اســاس نتایــج ایــن فرضیــه می تــوان بیــان کــرد، اعتمــاد بــه تجــارت 

اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد.

فرضیه 4. صرفه جویی در فرایند خرید بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت، صرفه جویــی در فراینــد خریــد بــر قصــد 

 t-value،اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد. همانطورکــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت

ــرار  ــد ق ــه مــورد تأیی ــن فرضی ــه 4/59 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد ای ــن فرضی ای

ــتفاده  ــد اس ــر قص ــد ب ــد خری ــی در فراین ــت صرفه جوی ــوان گف ــن رو می ت ــرد و ازای می گی

تأثیــر معنــی داری دارد. همان طــور کــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت، ضریــب بتــای 

ــر  ــرات متغی ــه 0/10 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد 10 درصــد از تغیی ــن فرضی )β( ای

وابســته )قصــد اســتفاده( از طریــق متغیــر مســتقل )صرفه جویــی در فراینــد خریــد( قابــل 

ــی در  ــرد، صرفه جوی ــان ک ــوان بی ــه می ت ــن فرضی ــج ای ــاس نتای ــر اس ــد. ب ــن می باش تبیی

فراینــد خریــد بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد.

فرضیه 5. امکان دسترسی به اطالعات بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت، امــکان دسترســی بــه اطالعــات بــر قصــد 

t-،ــت ــده اس ــان داده ش ــدول 6 نش ــه در ج ــی داری دارد. همان طورک ــر معن ــتفاده تأثی اس

value ایــن فرضیــه 4/46 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد 

قــرار می گیــرد و ازایــن رو می تــوان گفــت امــکان دسترســی بــه اطالعــات بــر قصــد اســتفاده 

تأثیــر معنــی داری دارد. همان طــور کــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت، ضریــب بتــای 
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ــر  ــرات متغی ــه 0/10 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد 10 درصــد از تغیی ــن فرضی )β( ای

وابســته )قصــد اســتفاده( از طریــق متغیــر مســتقل )امــکان دسترســی بــه اطالعــات( قابــل 

ــان کــرد، امــکان دسترســی  ــوان بی ــه می ت ــر اســاس نتایــج ایــن فرضی تبییــن می باشــد. ب

بــه اطالعــات بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد.

فرضیه 6. امکان برقراری تعامالت اجتماعی ر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

ــی  ــالت اجتماع ــراری تعام ــکان برق ــت، ام ــده اس ــرض ش ــش ف ــه پژوه ــن فرضی در ای

ــده  ــان داده ش ــدول 6 نش ــه در ج ــی داری دارد. همان طورک ــر معن ــتفاده تأثی ــد اس ــر قص ب

اســت،t-value ایــن فرضیــه 5/41 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد ایــن فرضیــه مــورد 

ــر  ــی ب ــالت اجتماع ــراری تعام ــکان برق ــت ام ــوان گف ــن رو می ت ــرد و ازای ــرار می گی ــد ق تأیی

ــده  ــان داده ش ــدول 6 نش ــه در ج ــور ک ــی داری دارد. همان ط ــر معن ــتفاده تأثی ــد اس قص

اســت، ضریــب بتــای )β( ایــن فرضیــه 0/13 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد 13 درصــد 

ــراری  ــر مســتقل )امــکان برق ــر وابســته )قصــد اســتفاده( از طریــق متغی ــرات متغی از تغیی

ــوان  ــه می ت ــن فرضی ــج ای ــاس نتای ــر اس ــد. ب ــن می باش ــل تبیی ــی( قاب ــالت اجتماع تعام

بیــان کــرد، امــکان برقــراری تعامــالت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد.

فرضیــه 7. ارزش ادراک شــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده 

ــی داری دارد. تأثیر معن

در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت، ارزش ادراک شــده مشــتریان نســبت بــه 

ــدول 6  ــه در ج ــی داری دارد. همان طورک ــر معن ــتفاده تأثی ــد اس ــر قص ــی ب ــارت اجتماع تج

نشــان داده شــده اســت،t-value ایــن فرضیــه 5/90 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد 

ــده  ــت ارزش ادراک ش ــوان گف ــن رو می ت ــرد و ازای ــرار می گی ــد ق ــورد تأیی ــه م ــن فرضی ای

مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد. 

همان طــور کــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت، ضریــب بتــای )β( ایــن فرضیــه 0/15 

اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد 15 درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته )قصد اســتفاده( 

از طریــق متغیــر مســتقل )ارزش ادراک شــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی( قابــل 

ــر اســاس نتایــج ایــن فرضیــه می تــوان بیــان کــرد، ارزش ادراک شــده  تبییــن می باشــد. ب

مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد.
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فرضیه 8. وجود و تأثیر افراد مشهور بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت، وجــود و تأثیــر افــراد مشــهور بــر قصــد 
t-،ــت ــده اس ــان داده ش ــدول 6 نش ــه در ج ــی داری دارد. همان طورک ــر معن ــتفاده تأثی اس
value ایــن فرضیــه 5/09 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد 
قــرار می گیــرد و ازایــن رو می تــوان گفــت وجــود و تأثیــر افــراد مشــهور بــر قصــد اســتفاده 
تأثیــر معنــی داری دارد. همان طــور کــه در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت، ضریــب بتــای 
)β( ایــن فرضیــه 0/14 اســت. ایــن ضریــب نشــان می دهــد 14 درصــد از تغییــرات متغیــر 
وابســته )قصــد اســتفاده( از طریــق متغیــر مســتقل )وجــود و تأثیــر افــراد مشــهور( قابــل 
ــر  ــود و تأثی ــرد، وج ــان ک ــوان بی ــه می ت ــن فرضی ــج ای ــاس نتای ــر اس ــد. ب ــن می باش تبیی

افــراد مشــهور بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد.

فرضیه 9. اخالقی بودن بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.

در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت، اخالقــی بــودن بــر قصــد اســتفاده تأثیــر 
معنــی داری دارد. همان طورکــه در جــدول 6 نشــان اســت،t-value ایــن فرضیــه 6/41 اســت. 
ایــن ضریــب نشــان می دهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار می گیــرد و ازایــن رو می تــوان 
گفــت اخالقــی بــودن بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد. همان طــور کــه در جــدول 
6 نشــان داده شــده اســت، ضریــب بتــای )β( ایــن فرضیــه 0/17 اســت. ایــن ضریــب نشــان 
می دهــد 17 درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته )قصــد اســتفاده( از طریــق متغیــر مســتقل 
ــان  ــوان بی ــه می ت ــن فرضی ــج ای ــر اســاس نتای ــل تبییــن می باشــد. ب ــودن( قاب )اخالقــی ب

کــرد، اخالقــی بــودن بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــی داری دارد.

جدول 6. خالصه یافته های پژوهش در مورد فرضیه های اصلی

شماره 
فرضیه

ضریب فرضیه ها
t

ضریب 
بتا

نتیجه

تأیید4/110/08سهولت استفاده بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.1

تأیید4/270/09حفظ حریم خصوصی بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.2

تأیید5/560/12اعتماد به تجارت اجتماعی بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.3

تأیید4/590/10صرفه جویی در فرایند خرید بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.4

تأیید4/480/10امکان دسترسی به اطالعات بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.5

تأیید5/410/13امکان برقراری تعامالت اجتماعی ر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.6

تأیید5/900/15ارزش ادراک شده مشتریان نسبت به تجارت اجتماعی بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.7

تأیید5/090/14وجود و تأثیر افراد مشهور بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.8

تأیید6/410/17اخالقی بودن بر قصد استفاده تأثیر معنی داری دارد.9



111

دوره 4
 پیاپی 14 

زمستان 1400

واكاوی شیوه های به  کارگیری صفحه  نمایش دوم ...

ــده  ــان داده ش ــکل های 2 و 3 نش ــب در ش ــه ترتی ــا ب ــب t و بت ــدل ضرای ــت م درنهای

اســت.

t شکل 2: مدل ضرایب

شکل 3. مدل ضرایب بتا

عالئــم اختصــاری در شــکل: ســهولت اســتفاده )S(، حریــم خصوصــی )H(، اعتمــاد 

ــراری  ــکان برق ــات )EE(، ام ــه اطالع ــی ب ــد )SA(، دسترس ــد خری ــی در فرآین )E(، صرفه جوی

ــراد مشــهور )AF(، اخالقــی  تعامــالت اجتماعــی )T(، ارزش ادراک شــده مشــتریان )AE(، اف

)AKH( ــودن ب
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بحث و نتیجه گیری

امــروزه بــا رشــد ســریع اینترنــت و میــل افــراد بــه ســمت شــبکه های اجتماعــی، اینترنت 

ــب وکارها  ــیاری از کس ــرای بس ــروری ب ــیار ض ــد بس ــال خری ــه کان ــی ب ــانه های اجتماع و رس

تبدیــل شــده  اســت. ایــن رشــد اساســي تــا حــدودی مربــوط بــه تجــارت اجتماعــي اســت 

کــه تجــارت الكترونيكــي، رســانه های اجتماعــي و ســایت های شــبكه های اجتماعــي را 

ادغــام مي کنــد. تجــارت اجتماعــی فرصــت مناســبی را بــرای اســتفاده از ارتباطــات اجتماعــی 

ــوالت را  ــروش محص ــی و ف ــه بازاریاب ــی ازجمل ــداف مختلف ــا اه ــت ت ــود آورده اس ــه وج ب

ــف  ــای مختل ــد در فعالیت ه ــازه می ده ــتریان اج ــه مش ــد و ب ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تأثی تح

ــراد از  ــد؛ بنابرایــن اســتفاده اف ــه فعالیت هــا خریدوفــروش شــرکت نماین شــرکت ها ازجمل

تجــارت اجتماعــی باعــث دغدغــه بســیاری از شــرکت ها گردیــده اســت. در ایــن پژوهــش 

ســعی بــر آن شــده اســت تــا عوامــل کششــی مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی 

ــه عوامــل کششــی  ــردد. یافته هــای پژوهــش نشــان داد ک به صــورت جامــع جمــع آوری گ

تأثیرگــذار بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی شــامل متغیر هــای ســهولت اســتفاده، 

حریــم خصوصــی، اعتمــاد، صرفه جویــی در فرآینــد خریــد، دسترســی بــه اطالعــات، امــکان 

برقــراری تعامــالت اجتماعــی، ارزش ادراک شــده مشــتریان، افــراد مشــهور و اخالقــی بــودن 

می باشــند.

ازلحــاظ آزمــون فرضیــه اول، متغیــر ســهولت اســتفاده و قصــد اســتفاده از محیط هــای 

تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــا دار می باشــد. نتایــج ایــن فرضیــه بیانگــر 

تأثیــر مثبــت متغیــر ســهولت اســتفاده بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می باشــند؛ 

بنابرایــن هــر انــدازه بتــوان محیط هــای تجــارت اجتماعــی را به گونــه ای طراحــی نمــود کــه 

فــرد در آن احســاس راحتــی بیشــتری نمایــد و بــا تــالش و وقــت کمتــری بتوانــد اقــدام بــه 

خریــد از طریــق محیط هــای تجــارت اجتماعــی نمایــد بــه همــان نســبت نیــز نگــرش مشــتری 

نســبت بــه آن محیــط تجــارت اجتماعــی مثبــت خواهــد شــد. پــس می تــوان بیــان نمــود 

کــه درک ســهولت اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می توانــد بــر نگــرش و تمایــل مشــتریان 

 Terry L. Childers et al(.نســبت بــه تجــارت اجتماعــی تأثیــرات مهمــی بــر جــای بگــذارد

2001( در پژوهــش خــود بــه بررســی ســهولت اســتفاده در تجــارت آنالیــن پرداختــه  اســت 
کــه ســهولت اســتفاده را به عنــوان عاملــی تأثیرگــذار در تجــارت آنالیــن بیــان نمــوده اســت؛ 

کــه ایــن پژوهــش بــا )Terry L. Childers et al )2001 همســو می باشــد و تأییدکننــده 
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تأثیرگــذاری ســهولت اســتفاده بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می باشــد.

از  ازلحــاظ آزمــون فرضیــه دو، متغیــر حفــظ حریــم خصوصــی و قصــد اســتفاده 

ــن  ــج ای ــد. نتای ــادار می باش ــتقیم و معن ــه مس ــي دارای رابط ــارت اجتماع ــای تج محیط ه

فرضیــه بیانگــر تأثیــر مثبــت متغیــر حفــظ حریــم خصوصــی بــر قصــد اســتفاده از تجــارت 

ــات،  ــای اطالع ــد افش ــکالتی مانن ــدادن مش ــان از رخ ن ــرای اطمین ــند. ب ــی می باش اجتماع

ســرقت اطالعــات و غیــره، شــرکت ها بایــد بتواننــد قوانیــن اطمینــان بخشــی را بــرای حفــظ 

حریــم خصوصــی بــه وجــود آورنــد و از بــه وجــود آمــدن ســایت های جعلــی و هــک شــدن 

اطالعــات مشــتریان در محیط هــای تجــارت اجتماعــی جلوگیــری گــردد تــا مشــتریان بتواننــد 

بــا اطمینــان خاطــر بــه اســتفاده از محیط هــای تجــارت اجتماعــی و خریــد از طریــق آن هــا 

بپردازنــد و ایــن ایجــاد اطمینــان تأییدکننــده ایــن موضــوع می باشــد کــه تضمیــن حریــم 

ــا  ــن ب ــه ای ــود؛ ک ــد نم ــهیل خواه ــی را تس ــارت اجتماع ــمت تج ــه س ــرش ب ــی نگ خصوص

ــم خصوصــی و  ــد حری ــان می کن ــه)Kapoor et al )2018 کــه بی ــی ازجمل پژوهش هــای قبل

ــه تجــارت  ــی محققــان در زمین ــوان دغدغه هــای اصل ــه ریســک به عن ــوط ب نگرانی هــای مرب

ــم  ــظ حری ــت حف ــدۀ اهمی ــد و تأییدکنن ــو می باش ــت، همس ــده اس ــل ش ــی تبدی اجتماع

ــا قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می باشــد. خصوصــی در رابطــه ب

ازلحــاظ آزمــون فرضیــه ســوم، متغیــر اعتمــاد و قصــد اســتفاده از محیط هــای تجــارت 

ــر  ــر تأثی ــه بیانگ ــن فرضی ــج ای ــادار می باشــد. نتای ــي دارای رابطــه مســتقیم و معن اجتماع

مثبــت متغیــر اعتمــاد بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می باشــند؛ بنابرایــن اشــتراک 

ــت  ــایت، کیفی ــدازه س ــهرت و ان ــی، ش ــوارد امنیت ــر، م ــتریان دیگ ــط مش ــات توس اطالع

ــد  ــی می باش ــارت اجتماع ــه تج ــاد ب ــب اعتم ــف کس ــای مختل ــره از جنبه ه ــات و غی اطالع

ــی  ــارت اجتماع ــتریان در تج ــارکت مش ــی و مش ــالت اجتماع ــهیل تعام ــا تس ــوان ب و می ت

بــه کاهــش عــدم اطمینــان کمــک نمــود تــا مشــتریان بــا اعتمــاد مضاعفــی کــه ناشــی از 

اطمینــان بــه ســایر مشــتریان اســت بــه اســتفاده بیشــتر از محیط هــای تجــارت اجتماعــی 

بپردازنــد و همچنیــن شــرکت ها بایــد ایــن اطمینــان را بــه مشــتریان بدهنــد کــه باصداقــت 

ــا آن هــا رفتــار خواهــد شــد.  ــر اســاس خیرخواهــی در محیط هــای تجــارت اجتماعــی ب و ب

ایــن بــه معنــا آن اســت کــه هــر انــدازه اعتمــاد بــه محیط هــای تجــارت اجتماعــی افزایــش 

پیــدا نمایــد بــه همــان نســبت نگــرش مثبــت نســبت بــه تجــارت اجتماعــی نیــز افزایــش 
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پیــدا خواهــد نمــود.)Omer Gibreel et al )2017 در پژوهــش خــود شــاخص هایی ازجملــه 

ــعه  ــر توس ــذار ب ــل اثر گ ــوان عوام ــره را به عن ــنایی( و غی ــاد و آش ــی )اعتم ــل اجتماع عوام

 Omer شــکل جدیــدی از تجــارت اجتماعــی بیــان می کنــد؛ کــه ایــن پژوهــش همســو بــا

ــه  ــی ازجمل ــل اجتماع ــذاری عوام ــق اثر گ ــه تصدی ــه ب ــد ک Gibreel et al )2017 می باش
ــر قصــد  اعتمــاد و غیــره پرداختــه اســت و پژوهــش حاضــر نیــز اثر گــذاری ایــن عوامــل ب

اســتفاده را تأییــد نمــوده اســت.

ازلحــاظ آزمــون فرضیــه چهــارم، متغیــر صرفه جویــی در فراینــد خریــد و قصــد اســتفاده 

ــن  ــج ای ــادار می باشــد. نتای از محیط هــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معن

ــر قصــد اســتفاده از  ــد ب ــد خری ــی در فراین ــر صرفه جوی ــت متغی ــر مثب ــر تأثی ــه بیانگ فرضی

تجــارت اجتماعــی می باشــند؛ بنابرایــن بــه دلیــل اینکــه عوامــل قیمتــی تصمیــم مشــتری 

ــرآوردن  ــرای ب ــرای انتخــاب تجــارت اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، شــرکت ها ب ب

نیاز هــای مشــتری و ترغیــب کاربــران بــه خریــد آنالیــن، بایــد اســتراتژی هایی را بــه وجــود 

آورنــد کــه منجــر بــه کاهــش قیمــت یــا کاهــش هزینه هــا گــردد تــا اینکــه بتواننــد نگــرش 

 Sohn and .ــد ــک نماین ــت تحری ــورت مثب ــی را به ص ــارت اجتماع ــتفاده از تج ــد اس و قص

Kim )2020( در پژوهــش خــود بــه بررســی عواملــی کــه قصــد خریــد در تجــارت اجتماعــی 
ــد پرداختــه اســت. یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان می دهــد  ــر قــرار می دهن را تحــت تأثی

کــه یــک تحلیــل عاملــی پنــج ویژگــی ازجملــه عامــل اقتصــادی را بــرای طبقه بنــدی تجــارت 

اجتماعــی قابــل  اســتفاده می دانــد. در پژوهــش حاضــر نیــز نتايــج بــه دســت آمــده مؤیــد 

تأثیــر عوامــل ذکــر شــده ازجملــه عوامــل اقتصــادی می باشــد کــه از ایــن نظــر بــا پژوهــش 

Sohn and Kim )2020( انطبــاق دارد.

ازلحــاظ آزمــون فرضیــه پنجــم، متغیــر امــکان دسترســی بــه اطالعــات و قصــد اســتفاده 

ــن  ــج ای ــادار می باشــد. نتای از محیط هــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معن

فرضیــه بیانگــر تأثیــر مثبــت متغیــر امــکان دسترســی بــه اطالعــات بــر قصــد اســتفاده از 

تجــارت اجتماعــی می باشــند؛ بنابرایــن ارائــه نظــرات و مشــاوره توســط مشــتریان کــه منجــر 

ــر  ــم بهت ــن تر و تصمی ــور روش ــه تص ــد ب ــردد می توان ــات می گ ــتراک اطالع ــد و اش ــه تولی ب

ــه ای  ــد به گون ــن محیط هــای تجــارت اجتماعــی بای ــد. همچنی ــر کمــک نمای مشــتریان دیگ

ــه اطالعــات کامــل و جامعــی دسترســی داشــته باشــند و  ــد ب ــا مشــتریان بتوانن باشــند ت
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ــدازه  ــر ان ــد و ه ــتفاده نماین ــر اس ــتریان دیگ ــط مش ــات توس ــتراک اطالع ــی از اش به راحت

ــه  ــود ب ــتر ش ــر بیش ــتریان دیگ ــتراکی مش ــات اش ــل و اطالع ــات کام ــه اطالع ــی ب دسترس

همــان نســبت نگــرش مشــتریان بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی نیــز بیشــتر خواهد 

شــد. نتایــج پژوهــش )Bugshan and Attar )2020 نشــان داده اســت کــه فعالیت هــای 

اشــتراک اطالعــات تجــارت اجتماعــی، اعتمــاد بــه اشــتراک گذاری سیســتم عامل های 

ــد  ــه می توان ــم خصوصــی را کاهــش می دهــد ک ــش می دهــد و خطــر حری تجــارت را افزای

ــود بخشــد و بیانگــر ایــن  ــل توجهــی بهب ــد را به طــور قاب ــد تصمیم گیــری و قصــد خری رون

 Bugshan and Attar ــش ــج پژوه ــا نتای ــش ب ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــت ک ــوع اس موض

2020(( همســو می باشــند.

ــد  ــی و قص ــالت اجتماع ــراری تعام ــکان برق ــر ام ــم، متغی ــه شش ــون فرضی ــاظ آزم ازلح

ــد.  ــادار می باش ــتقیم و معن ــه مس ــي دارای رابط ــارت اجتماع ــای تج ــتفاده از محیط ه اس

ــر  ــراری تعامــالت اجتماعــی ب ــکان برق ــر ام ــت متغی ــر مثب ــر تأثی ــه بیانگ ــن فرضی ــج ای نتای

قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می باشــند؛ بنابرایــن ایجــاد انجمن هــا و ایجــاد مکانــی 

ــط  ــر توس ــا یکدیگ ــتریان ب ــردن مش ــرار ک ــاط برق ــی و ارتب ــالت اجتماع ــرای تعام ــب ب مناس

ــی  ــارت اجتماع ــای تج ــارکت در جامعه ه ــرای مش ــتریان را ب ــزه مش ــی انگی ــارت اجتماع تج

افزایــش می دهــد و هــر انــدازه امــکان برقــراری تعامــالت اجتماعــی بیــن مشــتریان بیشــتر 

گــردد بــه همــان نســبت نگــرش مثبــت مشــتریان نســبت بــه محیط هــای تجــارت اجتماعــی 

ــک  ــرش ی ــر پذی ــالت ب ــت تعام ــر مثب ــان دهنده تأثی ــود نش ــه خ ــد ک ــد ش ــتر خواه بیش

ــود  ــش خ ــد. )X. Zheng et al )2015 در پژوه ــی می باش ــارت اجتماع ــایت در تج وب س

ــد کــه بررســی مفهوم ســازی و عملیاتــی شــدن مشــارکت تجــارت اجتماعــی و  بیــان می کن

همچنیــن فرایند هایــی کــه از طریــق آن تعامــل تجــارت اجتماعــی برقــرار می شــود، بســیار 

مهــم و حیاتــی می باشــد و ایــن بــه خاطــر وابســته بــودن موفقیــت تجــارت اجتماعــی بــه 

مشــارکت مشــتری می باشــد. ایــن پژوهــش همســو بــا )X. Zheng et al )2015می باشــد؛ 

زیــرا تأییــد کننــده ایــن موضــوع می باشــد کــه بــرای تأثیرگــذاری مثبــت بــر قصــد اســتفاده 

ــن  ــن نحــو ممک ــه بهتری ــی ب ــراری تعامــالت اجتماع ــکان برق ــد ام ــی بای از تجــارت اجتماع

فراهــم گــردد.

ازلحــاظ آزمــون فرضیــه هفتــم، متغیــر ارزش ادراک شــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت 
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اجتماعــی و قصــد اســتفاده از محیط هــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و 

ــده  ــر ارزش ادراک ش ــت متغی ــر مثب ــر تأثی ــه بیانگ ــن فرضی ــج ای ــد. نتای ــا دار می باش معن

مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می باشــند؛ 

ــت آمده و  ــع به دس ــد، مناف ــی نماین ــات را ارزیاب ــران ارزش خدم ــه کارب ــن هنگامی ک بنابرای

ــات  ــل از خدم ــودمندی حاص ــد و از س ــطه آن را درک نماین ــده به واس ــا انجام ش فداکاری ه

ــدن  ــا ش ــمت ارض ــه س ــد ب ــا می توان ــدی آن ه ــرش رضایتمن ــد، نگ ــل نماین ــان حاص اطمین

ســوق پیــدا نمایــد. Haitham Hmoud Alshibly )2015( در پژوهــش خــود بــه بررســی 

ــن ارزش ادراک شــده  ــد کــه ای ــان می کن ــه اســت و بی ارزش ادراک شــده مشــتریان پرداخت

نقــش مهمــی در جــذب و حفــظ مشــتری دارد و عامــل اصلــی توســعه و حفــظ مشــتریان 

 )Haitham Hmoud Alshibly )2015 وفــادار می باشــد. ایــن پژوهــش همســو بــا نتایــج

می باشــد؛ زیــرا تأییــد کننــده تأثیــر ارزش ادراک شــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت 

ــی می باشــد. ــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماع ــی ب اجتماع

ازلحــاظ آزمــون فرضیــه هشــتم، متغیــر وجــود و تأثیــر افــراد مشــهور و قصــد اســتفاده از 

محیط هــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــادار می باشــد. نتایــج ایــن فرضیــه 

بیانگــر تأثیــر مثبــت وجــود افــراد مشــهور بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می باشــند؛ 

بنابرایــن اســتفاده از افــراد مشــهور شــبکه های اجتماعــی در اســتراتژی های مختلفــی ازجملــه 

بازاریابــی بــرای تأثیرگــذاری بــر رفتــار خریــد مشــتریان منطقــی بــه نظــر می رســد و شــرکت های 

ــد  ــه نحــو بهتــری معرفــی نماین ــد محصــوالت خــود را ب ــرای اینکــه بتوانن تجــارت اجتماعــی ب

بایــد از افــراد مشــهوری در تجــارت اجتماعــی خــود اســتفاده نماینــد کــه از جذابیــت و 

احتــرام خاصــی برخــوردار باشــند و همچنیــن امــکان برقــراری تعامــل دوطرفــه بیــن مشــتریان 

ــه  ــت ب ــرش مثب ــت نگ ــث تقوی ــده باع ــوارد ذکرش ــه م ــد. هم ــم آورن ــهور را فراه ــراد مش و اف

محیط هــای تجــارت اجتماعــی می گــردد. Spry et al )2011( بــه بررســی نقــش افــراد مشــهور 

ــت  ــل اس ــتفاده از تعام ــا اس ــه ب ــد ک ــان می کن ــت و بی ــه اس ــی پرداخت ــانه های اجتماع در رس

ــث  ــن باع ــه ای ــد؛ ک ــط می دانن ــهور مرتب ــرد مش ــا ف ــی را ب ــای خاص ــدگان برند ه ــه مصرف کنن ک

ــه محصــول و همچنیــن جذابیــت آن محصــول می گــردد و نگــرش مثبــت  افزایــش اعتمــاد ب

بــه ســمت محصــول بــا اســتفاده از افــراد مشــهور در تجــارت اجتماعــی امکان پذیــر می گــردد. 

ــر  ــده تأثی ــرا تأییدکنن ــد؛ زی ــش Spry et al )2011( می باش ــا پژوه ــو ب ــش همس ــن پژوه ای

ــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می باشــند. مثبــت وجــود افــراد مشــهور ب
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ــای  ــتفاده از محیط ه ــد اس ــودن و قص ــی ب ــر اخالق ــم، متغی ــه نه ــون فرضی ــاظ آزم ازلح

تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــادار می باشــد. نتایــج ایــن فرضیــه بیانگــر 

تأثیــر مثبــت اخالقــی بــودن بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی می باشــند؛ بنابرایــن 

می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ارزیابــی مثبــت مشــتریان نســبت بــه مســائل اخالقــی نگــرش و 

تمایــل مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی را به طــور مثبتــی تحــت تأثیــر قــرار خواهــد 

داد. بــه عبارتــی هنگامی کــه شــرکت های تجــارت اجتماعــی درســت ترین اطالعــات را 

ــد و  ــه می نماین ــود توج ــود خ ــر از س ــتری فرات ــع مش ــه مناف ــد و ب ــتراک می گذارن ــه اش ب

ــرار  ــه ق ــی را موردتوج ــخگویی و دادرس ــئولیت پذیری، پاس ــد مس ــی مانن ــور اصول همین ط

دهنــد و آن هــا را اجــرا نماینــد، هم زمــان بــا آن می تــوان انتظــار اســتقبال بیشــتر مشــتریان 

ــی  ــه بررس ــود ب ــه خ ــت. Khanh Nguyen )2016( در مطالع ــی را داش ــارت اجتماع از تج

نقــش جنبه هــای اخالقــی در تجــارت الکترونیکــی پرداختــه اســت. نتایــج ایــن پژوهــش 

نشــان داده اســت کــه جنبه هــای اخالقــی در تجــارت الکترونیکــی توجــه مــردم را بــه خــود 

جلــب کــرده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق بــا نتایــج Khanh Nguyen )2016( انطبــاق دارد؛ 

زیــرا پژوهــش حاضــر نیــز اهمیــت و تأثیــر اخالقــی بــودن محیط هــای تجــارت اجتماعــی بــر 

قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی را بســیار مهــم می دانــد.

پژوهــش حاضــر ازنظــر نــوع داده هــا کمــی بــوده اســت؛ بنابرایــن می تــوان برای رســیدن 

بــه عوامــل جزئی تــر و کامل تــر بــه مصاحبــه بــا خبــرگان در ایــن زمینــه، كد گــذاري و تحلیــل 

داده هــا بــا اســتفاده از نرم افزارهــای مرتبــط كیفــي در قالــب انجــام پژوهــش بــا اســتفاده 

ــدن  ــده ش ــل پیچی ــه دلی ــش ب ــن پژوه ــن در ای ــت. همچنی ــی پرداخ ــای کیف از روش ه

مبحــث، از ارائــه عوامــل رانشــی مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی صرف نظــر 

شــده اســت؛ بنابرایــن بــرای تکمیــل عوامــل مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی 

ــع آوری و  ــل جم ــورت کام ــل به ص ــن عوام ــدی ای ــای بع ــود در پژوهش ه ــنهاد می ش پیش

ــا  ــن پژوهــش تنه ــاری ای ــه آم ــت شــایان ذکر اســت جامع ــد. درنهای ــرار گیرن موردبحــث ق

ــد و  ــتفاده کرده ان ــی اس ــارت اجتماع ــای تج ــه از محیط ه ــد ک ــران بوده ان ــور ای ــردم کش م

ازآنجاکــه در کشــور  های مختلــف، فرهنگ هــای متفاوتــی وجــود دارد لــذا بــرای رســیدن بــه 

نتایــج مطمئــن و قابــل اســتناد پیشــنهاد می گــردد پژوهــش حاضــر در کشــور های دیگــر و 

ــردد. ــرا گ ــز اج ــر نی ــای متفاوت ت بافرهنگ ه
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