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مقدمه
امــروزه میتــوان از اینترنــت بهعنــوان کانالــی خریــد بســیار ضــروری اســتفاده نمــود.
زیــرا عالوهبــر آنکــه تعــداد کاربــران آن بهطــور پیوســته در حــال افزایــش اســت ،حجــم
معامــات مالــی در آن نیــز در حــال افزایــش میباشــد ( .)ONTSI,2014پیشــرفتهای
اخيــر در فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات و ظهــور فناوریهــای وب  2الكترونيــك تحــوالت
جديــدي بــه ارمغــان آورده اســت ( .)Hajli, 2015در ای��نبینــ تجــارت الکترونیکــی 1تغییــر
چشــمگیری در هزینــۀ مصرفکننــدۀ توســط فروشــندگان آنالیــن در مقابــل خردهفروشــان
کاالی ســنتی داده و دارای رشــد بســیار زیــادی بــوده اســت ( .)Zaroban, 2016ایــن رشــد
اساســی بهدلیــل ادغــام رســانههای اجتماعــی 2و ســایتهای شــبکههای اجتماعــی اســت
کــه از آن بهعنــوان تجــارت اجتماعــی 3نــام بــرده میشــود.
تجــارت اجتماعــی فرصتــی را بــرای اســتفاده از ارتباطــات و منابــع اجتماعــی موجــود

در زنجیــرۀ ارزش ،بــرای اهــداف مختلفــی ازجملــه تولیــد ایــدۀ محصــول (Leimeister
 ،)et al. 2009تولیــد ( ،)Brabham, 2008بازاریابــی ( )Kane et al. 2014و خدمــات و
پشــتیبانی ( )2012 ,Chen, Marsden & Zhangبــه وجوــد آورده اس��ت .ایــن بهدلیــل آن
اسـ�ت کــه در ســا لهای اخیــر مصرفکننــدگان بهطــور فزاینــدهای در تصمیمــات مربــوط بــه
خریــد خــود ،بــه محتــوای تولیدشــده توســط کاربــران ماننــد توصیههــای آنالیــن مربــوط بــه
محصــول اعتمــاد کردهانــد ( .)T.P. Liang, 2011در ایــن رونــد تجــارت الکترونیکــی ســنتی
بــه تجــارت اجتماعــی تبدیــل میشــود ،جایــی کــه ویژگیهــای اجتماعــی بــا ســایتهای
خریــد آنالیــن یکــی شــدهاند تــا تعامــل مصرفکننــدگان را در حیــن خریــد ترویــج دهنــد.
( .)Hajli, N et al. 2017تجــارت اجتماعــی بهعنــوان «اشــکال رســانه اجتماعــی مبتنــی بــر
اینترنــت تعریــف شــده اســت کــه بــه مــردم ایــن امــکان را میدهــد تــا بهطــور فعــال در

بازاریابــی ،فــروش محصــوالت و جوامــع آنالیــن شــرکت کننــد» (Stephen and Tobias,
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 .)2010, p.215تجــارت اجتماعــی میتوانــد محیطــی را ایجــاد کنــد تــا شــرکتها بتواننــد
پیشــنهادهایی مبتنــی بــر ارائــه ارزشافــزوده را در اختیــار مشــتریان خــود قــرار بدهنــد و
آنهــا را در فعالیتهــای ارزشگــذاری شــرکت بدهنــد ( .)Wang & Zhang, 2012بهدلیــل
محبوبیــت روزافــزون ســایتهای شــبکههای اجتماعــی فرصتــی مناســب بــرای گســترش
تجــارت الکترونیک��ی بهــ وج�وـد آم��ده اســت .طبــق آمــاری کــه از ســایت شــبکۀ اجتماعــی
اینستــاگرام در مــاه ژوئــن ســال  ۲۰۱۸منتشــر شــده اســت ،اینســتاگرام بــه آمــار بیــش از
یــک میلیــارد کاربــر فعــال در مــاه دســت پیــدا کــرد کــه ایــن رقــم بــرای یــک اپلیکیشــن
اشــتراکگذاری عکــس کــه بهطــور عمــده روی گوشــیهای موبایــل فعــال اســت،
شــگفتانگیز بــه نظــر میرســد .همچنیــن در طــول روز بیــش از  ۵۰۰میلیــون کاربــر فعــال
از اینســتاگرام اســتفاده میکننــد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه ایــن اپلیکیشــن یکــی از
محبوبتری��ن شــبکههای اجتماع��ی ح��ال حاضرــ دنیـ�ا اس��ت .میبینیــم کــه شــرکتها از
تجــارت اجتماعــی ســود میبرنــد زیــرا آنهــا روابــط نزدیکتــری بــا مصرفکننــدگان برقــرار
میکننــد و کیفیــت بــاالی روابــط باعــث افزایــش فــروش و کمــک بــه مصرفکننــدگان در
شــکلگیری وفــاداری بــه شــرکت میشــود ( .)Hajli, 2014بيشــتر 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 مزيتهــاي بســياري براي
کسـبوکار و جامعــه بــه ارمغــان مـيآورد و به حـــتم يكـــي از چالــش انگیزهتریــن تحقيقات

در دهــة آينــده شــمرده خواهــد شــد (.)Liang et al. 2012
ایــن رشــد ســریع باعــث افزایش عالقــه در آکادمیها شــده اســت و تجــارت الکترونیکی
بــه یــک زمینــۀ جــذاب تحقیــق تبدیــل میشــود .زمینههــای مختلــف تحقیــق ســعی در
پاســخ دادن بــه ایــن مســئله را دارنــد کــه چــرا مشــتریان تصمیــم میگیرنــد بهصــورت
آنالیــن خریــد کننــد ( .)Fishbein & Ajzen, 1975انگیزههــای اصلــی کــه مصرفکننــدگان
را بــه ســمت خریــد آنالیــن ســوق میدهــد موضــوع حائــز اهمیتــی میباشــد .ایــن
تحقیقــات منافــع شــخصیای را کــه مصرفکننــدگان ممکــن اســت از اســتفاده از تجــارت
اجتماعــی بــه دســت آورنــد ،ازجملــه راحتــی ( )Burke,1997یــا هزینههــای جســتوجو
را مشــخص میکننــد ( .)Bakos, 1997تحقیقــات بعــدی چارچوبــی را در برمیگیــرد کــه
شــامل انگیزههــای بیرونــی و انگیزههــای ذاتــی اســت ()Ryan and Desi, 2000؛ کــه
بــرای شناســایی انــواع مختلــف خریــداران بــا توجــه بــه ترکیــب انگیزههــا موردتوجــه قــرار
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میگیرنــد ( .)Iglesias-Pradas et al. 2013از طــرف مقابــل ،مطالعــات دیگــر بررســی
میکننــد کــه چــرا مــردم آنالیــن خریــد نمیکننــد .ایــن تحقیقــات ،بازدارندههایــی از قبیــل
ریســک ( )Forsythe et al. 2006یــا اعتمــاد را نشــان میدهــد ( .)Gefen, 2000اکثــر
مطالعــات ایــن عوامــل را بهصــورت یکپارچــه موردبررســی قــرار ندادهانــد؛ لــذا در ایــن
پژوهــش بــا بررســی انــواع نیروهــای کشــش مؤثــر بــر قصــد اســتفاده مشــتریان از تجــارت
اجتماعــی ســعی بــر آن شــده اســت تــا ایــن عوامــل بهصــورت مجموعــه کامــل موردبررســی
قــرار داده شــود و همــه ایــن عوامــل بهصــورت جزئــی مــورد واکاوی قــرار گرفتــه شــود.
پیشینه نظری
در جامعــۀ مــدرن امــروزی شــبکۀ اجتماعــی 1یکــی از ابزارهــای موردعالقــه بــرای انجــام
تعامــات اجتماعــی و تبــادل اطالعــات از طریــق اینترنــت اســت کــه ایــن امــکان را فراهــم
کــرده اســت تــا مــردم از طریــق ایــن شــبکهها بــدون محدودیــت مطالــب خــود را بــه

اشــتراک بگذارنــد ،ارتبــاط برقــرار کــرده و نظــرات و عالیــق خــود را بیــان کننــد(Kemp,
 .)2018درواقــع شــبکههای اجتماعــی بهصــورت مجموعــهای از ابزارهــای آنالیــن کــه از
تعامــل اجتماعــی بیــن کاربــران پشــتیبانی میکنــد ،ایجــاد و اشــتراک دانــش را تســهیل
میکنــد و مونولــوگ (از شــرکت بــه مشــتری) را بــه گفتوگــو تبدیــل میکنــد ،تعریــف

میشــود)Hansen et al. 2011( .
ظهــور دنیــای جدیــدی بــه نــام تجــارت اجتماعــی کــه از تقاطــع رســانههای اجتماعــی
و تجــارت الکترونیکــی ســنتی بــه وجــود آمــده اســت ،حکایــت از تغییــرات جالبــی دارد.
تســهیل کانا لهــای جدیــد توســط تجــارت اجتماعــی کــه شــکل جدیــدی از تجــارت
الکترونیکــی میباشــد ،ارتقــای تصمیمــات خریــد و تجــارب خریــد از طریــق ویژگیهــای
اصلــی آن ماننــد تعامــات کاربــر و محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــر را ممکــن ســاخته
اســت ( .)Kapoor et al. 2018ســازمانها امــروزه از فناوریهــای رســانههای اجتماعــی
بــرای مهندســی مجــدد ســاختار و فرایندهــای تجــاری نهایــت اســتفاده را بردهانــد کــه
علــت اصلــی آن اســتفاده گســترده مشــتریان از رســانههای اجتماعــی میباشــد و ایــن
فرصتهــای مناســبی را بــرای مد لهــای جدیــد تجــارت الکترونیکــی بــه وجــود آورده
اســت( .)A. Sundararajan et al.2013همــراه بــا توســعه رســانههای اجتماعــی،
1 . Social Network
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تجــارت الکترونیکــی ســنتی بهتدریــج بــه ســمت تجــارت اجتماعــی ســوق داده میشــود
و رســانههای اجتماعــی میتواننــد بــرای جــذب مشــتریان بالقــوه بــا قــدرت باالتــری عمــل
نماینــد (.)L. Zhou et al.2010
ویژگــی اصلـیای کــه تجــارت الکترونیکــی را از ســایت تجــارت اجتماعــی جــدا میســازد،
فعالیتهــای اجتماعــی درگیرانــه در تجــارت اجتماعــی میباشــد .تســهیل ارتباطــات بیــن
مصرفکننــدگان ،تعامــات اجتماعــی ماننــد اشــتراک اطالعــات ،شبکهســازی و همــکاری
از ویژگیهــای اصلــی تجــارت اجتماعــی میباشــند ( .)Liu et al. 2016درواقــع روابــط
در تجــارت الکترونیکــی از رابطــه بیــن فــرد و تجــارت بــه ســمت روابطــی پیچیدهتــری در
تجــارت اجتماعــی کــه شــامل چهــار الیــه :فــردی ،مکالمــه ،جامعــه و تجــارت میباشــد،
ســوق پیداکــرده اســت ( .)Hajli et al. 2017تجــارت اجتماعــی شــامل همــه الیههــا بــرای
ایجــاد ارزش در بیــن چندیــن بازیگــر اســت ،درحالیکــه تجــارت الکترونیکــی فقــط الیــه

داخلــی (فــردی) و الیــه بیرونــی (تجــارت) را در نظــر میگیــرد (.)Nick Hajli et al. 2016
عامــل ایــن تغییــرات در تجــارت الکترونیکــی پیشــرفتهای اخیــر در فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات و ظهــور فناوریهــای وب  2.0بــوده اســت .همینطــور محبوبیــت فناوریهــای
اجتماعــی و سیســتم عاملهایــی ماننــد ســایتهای شــبکههای اجتماعــی میــل بــه
ســمت ایــن ارتباطــات را بیشــتر کــرده اســت (.)Tao Hu et al. 2018
بهبیاندیگــر ســایتهای تجــارت بــا اســتفاده از انــواع فناوریهــای وب  2.0از
یــک رویکــرد محصــول محــور بــه ســمت یــک رویکــرد اجتماعــی و مصرفکننــده محــور
پیــش رفتهانــد کــه ایــن بهمنظــور افزایــش تعامــات اجتماعــی بیــن مصرفکننــدگان در
محیطهــای آنالیــن بــوده اســت( .)T.P. Liang et al. 2011ایــن همافزایــی بیــن تجــارت
الکترونیکــی و رســانههای اجتماعــی باعــث شــده اســت کــه مد لهــای موجــود تجــارت
الکترونیکــی بتواننــد بــا تغییــرات ناشــی از رســانههای اجتماعــی بهطــور موفقیتآمیــزی
انطبــاق پیــدا کننــد ( )Mason,2013و آنهــا را تبدیــل بــه تجــارت اجتماعـیای نماینــد کــه
بیشــتر مبتنــی بــر رســانههای اجتماعــی اســت و ایــن رســانههای اجتماعــی فرصتهــای

بیشــتری را بــرای شــرکتها ایجــاد کردهانــد)Confos & Davis, 2016(.
بــا توجــه بــه عبــارات بیانشــده از قبیــل «در مقایســه بــا بازارهــای آنالیــن ســنتی
محصو لمحــور بــا اطالعــات ارائهشــده توســط شــرکت ،تجــارت اجتماعــی بــر بازارهــای
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آنالیــن بــا محوریــت جامعــه و مصرفکننــده متمرکــز اســت»()C. Li, Y. Ku, 2018
میتــوان تجــارت اجتماعــی را بهصــورت «هرگونــه فعالیــت تجــاری کــه از طریــق رســانههای
اجتماعــی گســترده و ابزارهــای وب  ،2.0در فرآیندهــای خریــد آنالیــن انجــام میشــود»
( )Lin, Li, & Wang, 2017, p. 191تعریــف نمــودStephen and Toubia (2010( .مفهــوم
تجــارت اجتماعــی را بهعنــوان یــک رســانه اجتماعــی مبتنــی بــر اینترنــت تعریــف کردنــد
کــه بــه افــراد امــکان همــکاری فعــال در بازاریابــی و فــروش محصــوالت و خدمــات مختلــف
در بازارهــای آنالیــن را میدهــد .اصطــاح تجــارت اجتماعــی بــا اشــاره بــه روشــی جدیــد
بــرای تجــارت ،بهصــورت پدیــدهای نوظهــور باانگیــزه رونــد وب  2.0در ادبیــات تعریــف
شــده اســت ( .)Akman & Mishra, 2017بازاریابــی ،علــوم رایانــهای ،جامعهشناســی و
روانشناســی از ســری رشــتههای تجــارت اجتماعــی میباشــند کــه ایــن تعــدد رشــتهها
باعــث بــه وجــود آمــدن تعاریــف متعــددی از تجــارت اجتماعــی شــده اســت .یکــی از
تعاریــف آن از دیــد بازاریابــی بهصــورت «تجــارت اجتماعــی رونــدی قابلتوجــه در بازارهــای
آنالیــن اســت كــه در آن مشــاغل از رســانههای اجتماعــی یــا وب  2.0بهعنــوان یــك ابــزار
بازاریابــی مســتقیم بــرای حمایــت از فرایندهــای تصمیمگیــری و رفتــار خریــد مشــتریان

اســتفاده میکننــد» بیــان شــده اســت (.)Constantinides and Fountain, 2008
پژوهشهــای مختلفــی تجــارت اجتماعــی را بــه دو نــوع عمــده دســتهبندی کردهانــد:
(الــف) وبســایتهای تجــارت الکترونیکــی ســنتی کــه از ابزارهــای اجتماعــی بــرای
تســهیل تعامــل و اشــتراک اجتماعــی اســتفاده کردهانــد و (ب) ســایتهای شــبکههای
اجتماعــی کــه از ویژگیهــای تجــاری بــرای انجــام دادن معامــات و تبلیغــات اســتفاده

میکننــد (.)Zhang & Benyoucef, 2016;Zhou, Zhang, & Zimmermann, 2013
ً
ذاتــا
اولیــن نــوع تجــارت اجتماعــی در ســایتهایی ماننــد آمــازون رخ میدهــد کــه

بــه تجــارت الکترونیکــی اختصــاص یافتهانــد و مجهــز بــه ابزارهــای وب  2.0هســتند
تــا تولیــد محتــوای مشــتریان را تســهیل کننــد .بااینحــال ،ایــن نــوع تجــارت اجتماعــی
تعامــات اجتماعــی میــان مشــتریان را محــدود میکنــد ،زیــرا مشــتریان نمیتواننــد
دیگــران را برچسـبگذاری کننــد ،پیــام خصوصــی ارســال کننــد یــا فعالیتهــای رأیگیــری را
انجــام دهنــد ( .)Hajli et al. 2017نــوع دوم تجــارت اجتماعــی کــه مبتنــی بــر ســایتهای
شــبکههای اجتماعــی اســت ویژگیهــای تجــارت الکترونیکــی را بــا هــم ادغــام میکننــد.
ســایتهای شــبکههای اجتماعــی کانا لهایــی بــرای ارتبــاط بــا مشــتری ایجــاد میکننــد
دوره 4
پیاپی 14
زمستان 1400

96

واكاوی شیوههای بهکارگیری صفحهنمایش دوم ...

و بــا اســتفاده از فعالیتهــای مشــترک ماننــد اشــتراک اطالعــات و تولیــد محتــوا بــه
ایجــاد ارزش میپردازنــد ( .)Huang and Benyoucef, 2013درواقــع ترکیبــی از
نشــانههای تجــارت الکترونیکــی ،رســانههای اجتماعــی و شــبکههای اجتماعــی بهعنــوان
وبســایتهای تجــارت اجتماعــی شــناخته شــده اســت ( .)Turban et al. 2018تغییــر
شــیوهها و خدمــات تجــاری توســط تجــارت اجتماعــی بــا رویکــردی مبتنــی بــر شــبکههای
اجتماعــی عملــی شــده اســت .شــرکتها میتواننــد محصــوالت خــود را ارائــه دهنــد
و مشــتریان خــود را در سیســتمعاملهای رســانههای اجتماعــی باهــدف ترویــج
محصــوالت ،فــروش و ســایر ارزشهــای تجــاری درگیــر کننــد .عالقــه محققــان بــه رویکــرد
افــزودن ویژگیهــای تجــاری بــه  SNSکــه یکــی از انــواع تجــارت اجتماعــی را شــکل داده
قابــل مشــهود میباشــد .مشــتریان بــه مشــاركت فعاالنــه در تعامــات تجــارت اجتماعــی
روی آوردهانــد کــه عامــل اصلــی آن حمایــت اجتماعــی از طریــق ارتباطــات آنالیــن میباشــد
( .)Liang et al, 2011ایــن رشــد گســترده تجــارت الکترونیکــی همــراه بــا محبوبیــت
شــبکههای اجتماعــی آنالیــن باعــث شــده اســت اقتصــاد جهانــی دچــار تغییــرات بســیاری

گــردد (.)Sun et al. 2016
تصمیمــات خریــد مصرفکننــدگان تحــت تأثیــر محبوبیــت شــبکههای اجتماعــی آنالیــن
قــرار گرفتــه اســت ( .)Kim & Srivastava, 2007ســایتهای تجــارت اجتماعــی تبدیــل
بــه مکانهــای محبــوب بــرای مبادلــه و بیــان ایدههــای مشــتریان در مــورد محصــوالت
و خدمــات شــده اســت ( .)Liang &Turban, 2011اشــتراک محصــوالت موردعالقــه و
فعالیتهــای درگیرانــه بــا ســایر کاربرهــا در چنیــن ســایتهایی بهوفــور یافــت میشــود.
محبوبیــت ســایتهای تجــارت اجتماعــی از طبیعــت تجــارت اجتماعــی نشــأت میگیــرد
( .)Zhou, et al.2013چنیــن تعامــات اجتماعــی ایــن امــکان را بــرای شــرکتها فراهــم
میکنــد تــا اســتراتژیهای مختلــف فــروش و بازاریابــی را در رســانههای اجتماعــی اجــرا
کننــد ( .)Constantinides, 2014ایــن نــوع شــیوه تجــاری کــه ناشــی از رویکــرد تجــارت
اجتماعــی مبتنــی بــر شــبکههای اجتماعــی اســت موردتوجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت؛
بنابرایــن ،درک ایــن نــوع تجــارت بســیار ضــروری شــده اســت کــه بــرای دســتیابی بــه
آن بایــد ماهیــت رفتارهــای مصرفکننــده در تجــارت اجتماعــی را موردبررســی قــرار داد
(.)Zhang & Benyoucef, 2016
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پیشینه تجربی
دشــتی و صنایعــی ( )1397در پژوهــش خــود باعنــوان «عوامــل تأثیرگــذار بــر قصــد
خریــد اجتماعــی مصرفکننــدگان در تجــارت اجتماعــی» بــه بررســي تأثيــر شــبکههای
اجتماعــي بــر رفتــار خريــد مصرفکننــدگان پرداختــه اســت .بــه ایــن منظــور پیمایشــی
بــا  514پاســخگو در ســه شــبکه اجتماعــي محبــوب ايــران (فیسبــوک ،كلــوب و تلگــرام)
بهعنــوان جامعــۀ آمــاري بــا اســتفاده از روش مد لیابــی معــادالت ســاختاري  -حداقــل
مربعــات جزئــي انجــام گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه درك تعاملــي و ســازههاي تجــارت
اجتمـــاعي بــر حمايــت اجتماعــي ،اعتمــاد و تعهــد بــه اجتمــاع مجــازي تـــأثير معنـــادار دارد
و كيفيـــت وبســایت يـــا برنامــة كاربــردي ،اعتمــاد بــه جامعــۀ مجــازي را تحــت تأثيــر قــرار
ميدهـــد .از ســـوي ديگـــر ،حمايـــت اجتماعــي بــر قصــد خريــد اجتماعــي و اعتمــاد بــه
جامعــه مجــازي تأثيرگــذار اســت .همچنيــن اعتمــاد بـــه جامعــۀ مجــازي نيــز بــر قصــد خريد
اجتماعــي و تعهــد بــه جامعــۀ مجــازي تأثيــر ميگــذارد و درنهایــت ،تعهــد بــه جامعــۀ
مجــازي نيــز بــر قصــد خريــد اجتماعــي تأثيــر مثبــت و معنــادار دارد.
روشــن و همــکاران ( )1397در پژوهــش خــود باعنــوان «مد لســازی عوامــل مؤثــر بــر
قصــد تجــارت اجتماعــی ،موردمطالعــه :وبســایت بامیلــو» بــه شناســایی عوامــل اثرگــذار
بــر نیــت فــرد بــر اســتفاده از وبســایتهای تجــارت اجتماعــی پرداختــه اســت .جامعــه
آمــاری پژوهــش شــامل  398نفــر از کاربــران وبســایت بامیلــو بــوده اســت .نتایــج ایــن
پژوهــش نشــان داد کــه یــازده عامــل اثرگــذار شناســایی شــده بــر نیــت فــرد بــه اســتفاده
از تجــارت اجتماعــی کــه در چهــار مقولــه گســترده عوامــل اجتماعــی (حمایــت اطالعاتــی،
تعهــد اجتماعــی و هنجارهــای ذهنــی) ،کیفیــت رابطــه (اعتمــاد و رضایتمنــدی) ،کیفیــت
وبســایت (ســهولت اســتفاده ،کیفیــت خدمــت و ســودمندی درک شــده) و ســاختارهای
تجــارت اجتماعــی (بررســیها و رتبهبندیهــا ،توصیههــا و ارجاعــات و انجمنهــای
اینترنتــی) تقسیمشــده کــه بــر نیــت فــرد بــر اســتفاده از تجــارت اجتماعــی مؤثــر بــوده
اســت.
( Xuequn Wang et al (2019در پژوهــش خــود باعنــوان «بررســی تأثیــرات
انگیــزه بیرونــی بــر رفتارهــای مصرفکننــده در تجــارت اجتماعــی :آشــکار کــردن درک
دوره 4
پیاپی 14
زمستان 1400

98

واكاوی شیوههای بهکارگیری صفحهنمایش دوم ...

مصرفکننــدگان از مزایــای تجــارت اجتماعــی» بــه بررســی تأثیــرات چهــار نــوع انگیــزه
خارجــی ازجملــه انگیــزه بیرونــی ،انگیــزه درونــی ،انگیــزه شناساییشــده و انگیــزه یکپارچــه
بــر قصــد مصرفکننــدگان بــرای کمــک بــه اطالعــات تجــارت اجتماعــی پرداختهانــد.
بــه ایــن منظــور پیمایشــی بــا  903نفــر از کســانی کــه در طــول ســه مــاه گذشــته از
ویژگیهــای تجــارت اجتماعــی اســتفاده کردهانــد ،انجــام شــده اســت .نتایــج نشــان داده
کــه )1 :انگیــزه خارجــی و شناساییشــده مصرفکننــدگان تأثیــر مثبتــی بــر قصــد مشــارکت
در اطالعــات تجــارت اجتماعــی دارد )2 .قصــد مصرفکننــدگان بــا رفتارهــای آینــده آنهــا
ارتبــاط مثبــت دارد کــه بهنوبــه خــود درک آنهــا از مزایــای تجــارت اجتماعــی را تســهیل
میکنــد و  )3جنســیت تأثیــر رفتــار را بــر مزایــای تجــارت اجتماعــی تعدیــل میکنــد.
( Waqar Nadeem et al (2020طبــق پژوهــش خــود باعنــوان «چگونــه حضــور
اجتماعــی باعــث ایجــاد تعهــد و وفــاداری بــا جوامــع تجــاری آنالیــن میشــود؟ نقــش
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
تجــارت اجتماعــی بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد .بــه ایــن منظــور پیمایشــی بــا 189
پرسـشنامه از کاربــران تجــارت اجتماعــی انجــام گرفتــه اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه
اعتمــاد تجــارت اجتماعــی بهطــور کامــل رابطــه بیــن حضــور اجتماعــی و تعهــد و همچنیــن
وفــاداری در جوامــع تجــارت اجتماعــی را واســطه میکنــد.
( Jeong Woong Sohn and Jin Ki Kim (2020در پژوهــش خــود باعنــوان «عواملی
کــه قصــد خریــد در تجــارت اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد» بــه بررســی ایــن
موضــوع پرداختــه اســت کــه تجــارت اجتماعــی اخیـ ً
ـرا گســترش یافتــه و در زمــان واقعــی
فعالیــت میکنــد 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
ویژگیهــای تجــارت اجتماعــی را بهخوبــی درک کنیــم .بــرای ایــن منظــور پیمایشــی شــامل
 160نمونــه از بیــن افــرادی کــه از خدمــات تجــارت اجتماعــی در کــره اســتفاده میکننــد،
انجــام شــده اســت .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه یــک تحلیــل عاملــی پنــج
ویژگــی :اقتصــاد ،ضــرورت ،قابلیــت اطمینــان ،تعامــل و ارتقــا فــروش را بــرای طبقهبنــدی
تجــارت اجتماعــی قابلاســتفاده میدانــد .همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از
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 میباشــند.
همانطــور کــه مالحظــه گردیــد پژوهشهــای بســیاری تجــارت اجتماعــی را موردبررســی
و تفحــص قــرار دادهانــد و همچنیــن هــر کــدام عوامــل مؤثــر مختلفــی بــر قصــد اســتفاده
از تجــارت اجتماعــی را از جنبههــای متفاوتــی در نظــر گرفتهانــد .ولــی همانطــور کــه
انتظــار میرفــت در اکثــر پژوهشهــای انجــام شــده ایــن عوامــل بهصــورت یــک ســری
عوامــل جــدا از هــم در نظــر گرفتــه شــدهاند و در هیــچ کــدام از آنهــا ،عوامــل کشــش
مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی بهصــورت یکجــا گــردآوری نشــدهاند .لــذا
ایــن پژوهــش ســعی بــر آن داشــته اســت کــه عوامــل کششــی مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از
تج��ارت اجتماعــی بهصــورت یکپارچــه و یکج�اـ ارائ��ه نمای��د .در اینجــا بــا اســتفاده از مــرور
ادبیــات پیشــین و پژوهشهــای مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش عوامــل کشــش مؤثــر بــر
قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی بهصــورت جزئــی موردبررســی قــرار گرفتــه و درنهایــت
 9عامــل کشــش مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی مــورد جســتوجو و در
ادامــه مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفتنــد؛ کــه ایــن  9عامــل در جــدول یــک آورده شــده
اســت.
جدول  .1عوامل کشش مؤثر بر قصد استفاده از تجارت اجتماعی
عامل
سهولت استفاده

یک سیستم خاص،

-)2010

استفاده نمود.

(Akman et
)2017 .al

عامل

با کمترین تالش از

,et al

حفظ حریم خصوصی

اعتماد

100

تا چه اندازه میتوان

(Ganesh

دخالتی که یک شرکت

(.Kapoor et al

خاص برای اطمینان

Khanh ,)2018

مصرفکنندگان از

2016 ,Nguyen

محافظت از اطالعات
شخصی ،انجام داده
است.

اطمینان مشتری و

(& Kim

قیمت در بهبود درک

(Hamari and

انتظار او از اینكه

,Park

مصرفکننده و تسهیل

-)2016 ,Ukkonen

رفتار خرید نقش مهمی

()2013 ,Mason

شركتهای آنالین از

,)2013

خصوصیات متفاوت

(Van Der

محیطهای آنالین

Heide

برای کسب سود خود

,& Lim

سوءاستفاده نكنند و

-)2015

باصداقت و انصاف از

(Hsiao et

مشتری مراقبت كنند.

)2010 .al

صرفهجویی در فرآیند خرید
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امکان دسترسی به اطالعات

دانش مشتری در

)2014.al

مورد جنبههای

Liu et( -

مختلف محصول

-)2016 .al

میشود و میتواند

(Yang

در طول تصمیمگیری

Zhao et

و خرید به او کمک

2020 .al

کند ،کسب اطالعات
میباشد.

امکان برقراری تعامالت اجتماعی

آنچه باعث افزایش

(Jiang, et

تا چه اندازه

()2017 ,Prerna Lal

مصرفکنندگان تجارت

Namil Kim and -

اجتماعی میتوانند

Wonjoon Kim

بهراحتی تجارب خرید

()2018

خود را با دوستان خود
به اشتراک بگذارند،
مشورت نمایند ،از هم
حمایت کنند و غیره.

مصرفکننده از

.et al

جدیدی مانند

سودمندی یک

- )2014

محصول بر اساس

(Haitham

درک آنچه از آن

Hmoud

محصول دریافت

.Alshibly

کرده و آنچه به خاطر

)2014

آن هزینه کرده است.

تأثیر افراد مشهور

ارزش ادراکشده مشتریان

ارزیابی کلی

(Tao Hu

امروزه مشاهیری

(.Xiang et al
Kowalczyk( -)2016

وبالگ نویسان،

-)2016 .et al

آیکونهای  YouTubeو
شخصیتهای مشهور
شبکههای اجتماعی
نیز پا به عرصه وجود
گذاشتهاند که دارای
تأثیرگذاری بسیاری
میباشند.

ارائه توجیه منطقي

(Stahl et

اخالقی بودن

براي

)2014 .al

انتخاب و رفتار ما

Khanh( -

هنگامي

,Nguyen

كه ديگران را تحت

)2016

تأثیر
قرار ميدهد.

فرضیات:
بنابرایــن طبــق جــدول  1و بــر اســاس عواملــی کــه بهعنــوان عوامــل کشــش مؤثــر
بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی شــناخته شــده اســت ،فرضیههــای پژوهــش
بهصــورت زیــر قابــل بیــان میباشــند:
فرضیه  .1سهولت استفاده بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه  .2حفظ حریم خصوصی بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه  .3اعتماد به تجارت اجتماعی بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
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فرضیه  .4صرفهجویی در فرایند خرید بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه  .5امکان دسترسی به اطالعات بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه  .6امکان برقراری تعامالت اجتماعی ر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
فرضیــه  .7ارزش ادراکشــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصد اســتفاده
تأثیر معنــیداری دارد.
فرضیه  .8وجود و تأثیر افراد مشهور بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه  .9اخالقی بودن بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

مدل مفهومی این پژوهش بهصورت شکل  1است:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روشپژوهش
ایــن پــژوه ازنظــر هــدف ،در زمــرۀ پژوهشهــاي كاربــردي قــرار ميگیــرد و از حیــث
ماهیــت ،تحقیــق توصیفــی از نــوع پیمایشــی اســت و از روشهــای کتابخانـهای و میدانــی
بــرای جم ـعآوری دادههــای پژوهــش اســتفاده شــده اســت .جامعــۀ آمــاری شــامل کلیــه
هموطنانــی میباشــند کــه از محیطهــای تجــارت اجتماعــی بهطــور خــاص شــبکۀ
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اجتماعــی اینســتاگرام در زمســتان  1399اقــدام بــه خریــد محصــول یــا خدمتــی نمودهانــد.
بــا توجــه بــه اينکــه تعــداد افــراد جامعــه نامحــدود میباشــد ،بهمنظــور تعییــن حجــم
نمونــه ابتــدا نمونــۀ  30تایــی گرفتــه شــده و ســپس بــا اســتفاده از محاســبه واریانــس
نمونــه  30تایــی ،بــا اطمینــان  95درصــد و حاشــیه خطــای  5درصــد و اســتفاده از فرمــول
تعییــن حجــم نمونــه ،حجــم نمونــه  171بــه دســت آمــده اســت .كــه بهمنظــور حصــول
اطمینــان از جمــع پرســشنامهها تعــداد  200پرســشنامه در بیــن افــراد توزيــع گردیــد؛
بنابرای��ن نمونــه آمــاری شــامل  200نفــر از افــرادی اســت کــه بــه روش در دســترس انتخــاب
ش��دهاند .در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور جمـعآوری دادههــا و اطالعــات بــراي تجزیهوتحلیــل
از پرســشنامه بــا اســتفاده از ادبیــات تحقیــق ســاخته شــده کــه خــود از  53ســؤال
تشــکیل و در آن از طیــف لیکــرت اســتفاده شــده اســت .روایــی پرســشنامه کــه بــا
اســتفاده از ادبیــات تحقیــق ســاخته شــده اســت بــا اســتفاده ازنظــر اســاتید متخصــص
در ایــن زمینــه مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و پایایــی پرس ـشنامه نیــز بــا اســتفاده از آزمــون
روش آلفــای کرونبــاخ مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت کــه نتیجــه ایــن ضریــب بــرای کل
پرســشنامه  /98میباش��د و ضرایــب کرونبــاخ هــر متغیــر نیــز بــه تفکیــک در جــدول 2
آمــده اســت کــه ضرایــب حاکــی از پایایــی هــر متغیــر و همچنیــن پایایــی پرســشنامه
حاضــر میباشــد .بهمنظــور بررســی دادههــای پژوهــش از نرمافزارهــای  spssو لیــزرل
اســتفاده شــده اســت .بهمنظــور آزمــون فرضیههــاي تحقیــق از آمــار اســتنباطي و از روش
مد ليابــي معــادالت ســاختاري اســتفاده گرديــده اســت .در تحلیلهــای ابتدايــي ايــن
تحقیــق بــرای تعییــن نرمــال بــودن دادههــا از آزمــون كولموگراف-اســمیرنوف اســتفاده
شــده اســت.
جدول  .2یافتههای مربوط به پایایی پرسشنامه (ضریب آلفای کرونباخ)
ردیف

متغیر

تعداد

منبع سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

سؤاالت

1

قصد استفاده

4

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

0/89

2

سهولت استفاده

6

(Terry L. Childers et al. 2001)- Ganesh
)et al. 2010)- (Akman & Mishra 2017)(Ramayah and Ignatius, 2005

0/92
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3

حفظ حریم خصوصی

5

(-)McKnightet al. 2002
(Kapoor et al ., 2018)- (khanh Nguyen
-), 2016
(-)Carroll & Buchholtz , 2003
()Kim, Ferrin, & Rao, 2008

0/93

4

اعتماد به تجارت

7

(-)Kim & Park,2013
(-)Van Der Heide & Lim , 2015
(-)Hsiao et al.,2010
(Hertzum et al ., 2002)-(Koufaris and
)Hampton-Sosa, 2004

0/91

5

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

امکان دسترسی به

5

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

0/93

امکان برقراری تعامالت

8

(Kim & Park,2013)- (Prerna Lal, 2017)-
(Gao et al. 2010)- (Liang & Turban,
)2011)- (Yang et al. 2015

0/91

3

()Zeithaml, 1988)- (Tao et al. 2014

اجتماعی

5

صرفهجویی در فرآیند
خرید

6

اطالعات
7

اجتماعی
8

ارزش ادراکشده

0/92

0/93

مشتریان نسبت به
تجارت اجتماعی
9

وجود و تأثیر افراد

4

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

6

(Khanh Nguyen, 2016)-(Laudon and
)Traver, 2016

مشهور
19

اخالفی بودن

0/91
0/93

یافتههای پژوهش
ویژگیهــای جمعیتشــناختی اعضــای نمونــه آمــاری در جــدول  3آورده شــده اســت.
در پژوهــش حاضــر اکثــر شــرکتکنندگان افــرادی جــوان دارای جنســیت مذکــر و تحصیــات
دانشــگاهی باالتــر از کارشناســی بودنــد کــه بهطــور میانگیــن روزانــه بیشــتر از یــک ســاعت
از رســانههای اجتماعــی اســتفاده میکردنــد و همچنیــن اکثــر افــراد بیشــتر از ســه دفعــه
از طریــق محیطهــای تجــارت اجتماعــی نســبت بــه خریــد اقــدام کردهانــد.
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جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
متغیر جمعیتشناختی
جنسیت

سن

تحصیالت

میانگین استفاده

تعداد خرید

گروهها

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

مرد

125

62/5

زن

75

37/5

کمتر از  25سال

85

42/50

 35-26سال

110

55/00

 45-36سال

4

2/00

باالی  46سال

1

0/5

کاردانی و پایینتر

23

11/50

کارشناسی

84

42/00

کارشناسی ارشد

87

43/50

دکتری و باالتر

6

3/00

کمتر از  1ساعت

36

18/00

بین  2-1ساعت

49

24/50

بین  3-2ساعت

64

32/00

بیشتر از  3ساعت

51

25/50

کمتر از  3دفعه

77

38/50

بین  5-3دفعه

39

19/50

بین  8-5دفعه

29

14/50

بیشتر از  8دفعه

55

27/50

قبــل از انجــام تحلیــل مســیر بــرای شناســایی عوامــل مؤثــر کششــی مؤثــر بــر قصــد
اس��تفاده از تج��ارت اجتماع��ی بهمنظ��ور اطمین��ان از نرمــال ب��ودن توزی��ع دادههاــ (جهــت
اســتفاده از آزمونهــای پارامتریــک) ،از آزمــون کولوموگراف-اســمیرنوف اســتفاده شــده
اس��ت .همانطــور کــه در جــدول  4نشــان داده شــده اســت ضرایــب معنــیداری بــرای
آزم��ون کولوموگراف-اسمــیرنوف همگــی باالتــر از  /05میباش�نـد؛ بنابرایــن ایــن متغیرهــا
دارای توزیــع نرمــال هســتند و میتــوان از آزمونهــای پارامتریــک بــرای تحلیــل آنهــا
اســتفاده کــرد.
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جدول  .4آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

 Zکولموگروف

ضریب معنیداری

اسمینروف
قصد استفاده

0/06

0/075

سهولت استفاده

0/53

0/20

حفظ حریم خصوصی

0/054

0/20

اعتماد به تجارت اجتماعی

0/05

0/20

صرفهجویی در فرآیند خرید

0/052

0/20

امکان دسترسی به اطالعات

0/051

0/20

امکان برقراری تعامالت اجتماعی

0/054

0/20

ارزش ادراکشده مشتریان نسبت به

0/063

0/05

تجارت اجتماعی
وجود و تأثیر افراد مشهور

0/064

0/053

اخالقی بودن

/051

0/20

در ادامــه بــه بررســی فرضیههــای پژوهــش در قالــب مــدل مفهومــی پژوهــش پرداختــه
شــده اســت .بــه ایــن منظــور از روش تحلیــل مســیر در نرمافــزار  LISRELاســتفاده شــده
اسـ�ت .بهمنظــور اســتفاده از نرمافــزار  LISRELبایــد توجــه داشــت کــه تحليــل مســير در
ايــن نرمافــزار شــاخصهاي برازشــي را توليــد میکنــد كــه در بــازه مشــخصي قابلقبــول
بــوده و نتايــج آن قابــل اســتناد اســت .اوليــن شــاخص ،كاي اســكوير هنجــار شــده اســت
کــه از تقســیم  X2بــر درجــه آزادی بــه دســت میآیــد .مقاديــر كمتــر از  3بــرای ایــن معیــار
بســيار مطلــوب تلقــي ميشــود .شــاخص میــزان انطبــاق ( )AGFIنیــز بایــد بزرگتــر از
 0/8باشــد ،مقادیــر بــاالی  0/9بــرای شــاخصهای نیکویــی بــرازش ( ،)GFIهنجــار شــده
برازندگــی ( )NFIو هنجــار نشــده برازندگــی ( )NNFIنشــاندهنده ایــن اســت کــه مــدل
از بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت .عــاوه بــر ایــن میــزان شــاخص  RMSEAکمتــر از 0/1
میباشــد .میــزان انطبــاق شــاخصها بــرای چارچــوب اســتخراج شــده بــه شــرح جــدول 5
میباشــد .همانطــور کــه در جــدول  5نشــان داده شــده اســت ،مقادیــر معن ـیدار بــرای
شــاخصهای بــرازش مــدل از آزمــون تحلیــل مســیر مد لهــای پژوهــش بــا اســتفاده از
نرمافــزار  LISRELحمایــت میکنــد.

دوره 4
پیاپی 14
زمستان 1400

106

واكاوی شیوههای بهکارگیری صفحهنمایش دوم ...
جدول  .5شاخصهای برازش مدل
شاخص

IFI

GFI

CFI

NNFI

NFI

df/χ2

RMSEA

آستانه پذيرش

>0/90

>0/90

>0/90

>0/90

>0/90

>3

> 0/1

مقدار مدل پژوهش

1/00

1/00

1/00

0/97

1/00

2/36

/087

در ادامــه بــه بررســی فرضیههــای اصلــی پژوهــش پرداختــه شــده اســت کــه نتایــج آن
بهطــور خالصــه در جــدول  6آورده شــده اســت.
فرضیه  .1سهولت استفاده بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت ،ســهولت اســتفاده بــر قصــد اســتفاده
تأثیــر معنــیداری دارد .همانطورکــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســت t-value،ایــن
فرضیــه  4/11اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار میگیــرد
و ازای ـنرو میتــوان گفــت ســهولت اســتفاده بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معن ـیداری دارد.
همانطــور کــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســت ،ضریــب بتــای ( )βایــن فرضیــه
 0/08اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد  8درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته (قصــد
اســتفاده) از طریــق متغیــر مســتقل (ســهولت اســتفاده) قابــل تبییــن میباشــد .بــر اســاس
نتایــج ایــن فرضیــه میتــوان بیــان کــرد ،ســهولت اســتفاده بــر قصــد اســتفاده از تجــارت
اجتماعــی تأثیــر معن ـیداری دارد.
فرضیه  .2حفظ حریم خصوصی بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت ،حفــظ حریــم خصوصــی بــر قصد اســتفاده
تأثیــر معنــیداری دارد .همانطورکــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســت t-value،ایــن
فرضیــه  4/27اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار میگیــرد
و ازایــنرو میتــوان گفــت حفــظ حریــم خصوصــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــیداری
دارد .همانطــور کــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســت ،ضریــب بتــای ( )βایــن فرضیــه
 0/09اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد  9درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته (قصــد
اســتفاده) از طریــق متغیــر مســتقل (حفــظ حریــم خصوصــی) قابــل تبییــن میباشــد .بــر
اســاس نتایــج ایــن فرضیــه میتــوان بیــان کــرد ،حفــظ حریــم خصوصــی بــر قصــد اســتفاده
تأثیــر معنـیداری دارد.
دوره 4
پیاپی 14
زمستان 1400

107

واكاوی شیوههای بهکارگیری صفحهنمایش دوم ...

فرضیه  .3اعتماد به تجارت اجتماعی بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت ،اعتمــاد بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد
اســتفاده تأثیــر معنـیداری دارد .همانطورکــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســتt-value،
ایــن فرضیــه  5/56اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار
میگیــرد و ازایــنرو میتــوان گفــت اعتمــاد بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده
تأثیــر معنـیداری دارد .همانطــور کــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســت ،ضریــب بتــای
( )βایــن فرضیــه  0/12اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد  12درصــد از تغییــرات متغیــر
وابســته (قصــد اســتفاده) از طریــق متغیــر مســتقل (اعتمــاد بــه تجــارت اجتماعــی) قابــل
تبییــن میباشــد .بــر اســاس نتایــج ایــن فرضیــه میتــوان بیــان کــرد ،اعتمــاد بــه تجــارت
اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنـیداری دارد.
فرضیه  .4صرفهجویی در فرایند خرید بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت ،صرفهجویــی در فراینــد خریــد بــر قصــد
اســتفاده تأثیــر معنـیداری دارد .همانطورکــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســتt-value،
ایــن فرضیــه  4/59اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار
میگیــرد و ازایــنرو میتــوان گفــت صرفهجویــی در فراینــد خریــد بــر قصــد اســتفاده
تأثیــر معنـیداری دارد .همانطــور کــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســت ،ضریــب بتــای
( )βایــن فرضیــه  0/10اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد  10درصــد از تغییــرات متغیــر
وابســته (قصــد اســتفاده) از طریــق متغیــر مســتقل (صرفهجویــی در فراینــد خریــد) قابــل
تبییــن میباشــد .بــر اســاس نتایــج ایــن فرضیــه میتــوان بیــان کــرد ،صرفهجویــی در
فراینــد خریــد بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معن ـیداری دارد.
فرضیه  .5امکان دسترسی به اطالعات بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت ،امــکان دسترســی بــه اطالعــات بــر قصــد
اســتفاده تأثیــر معنــیداری دارد .همانطورکــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســتt-،
 valueایــن فرضیــه  4/46اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد
قــرار میگیــرد و ازایـنرو میتــوان گفــت امــکان دسترســی بــه اطالعــات بــر قصــد اســتفاده
تأثیــر معنـیداری دارد .همانطــور کــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســت ،ضریــب بتــای
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( )βایــن فرضیــه  0/10اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد  10درصــد از تغییــرات متغیــر
وابســته (قصــد اســتفاده) از طریــق متغیــر مســتقل (امــکان دسترســی بــه اطالعــات) قابــل
تبییــن میباشــد .بــر اســاس نتایــج ایــن فرضیــه میتــوان بیــان کــرد ،امــکان دسترســی
بــه اطالعــات بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنـیداری دارد.
فرضیه  .6امکان برقراری تعامالت اجتماعی ر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت ،امــکان برقــراری تعامــات اجتماعــی
بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــیداری دارد .همانطورکــه در جــدول  6نشــان داده شــده
اســت t-value،ایــن فرضیــه  5/41اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد ایــن فرضیــه مــورد
تأییــد قــرار میگیــرد و ازایــنرو میتــوان گفــت امــکان برقــراری تعامــات اجتماعــی بــر
قصــد اســتفاده تأثیــر معنــیداری دارد .همانطــور کــه در جــدول  6نشــان داده شــده
اســت ،ضریــب بتــای ( )βایــن فرضیــه  0/13اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد  13درصــد
از تغییــرات متغیــر وابســته (قصــد اســتفاده) از طریــق متغیــر مســتقل (امــکان برقــراری
تعامــات اجتماعــی) قابــل تبییــن میباشــد .بــر اســاس نتایــج ایــن فرضیــه میتــوان
بیــان کــرد ،امــکان برقــراری تعامــات اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنـیداری دارد.
فرضیــه  .7ارزش ادراکشــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده
تأثیر معنــیداری دارد.
در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت ،ارزش ادراکشــده مشــتریان نســبت بــه
تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــیداری دارد .همانطورکــه در جــدول 6
نشــان داده شــده اســت t-value،ایــن فرضیــه  5/90اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد
ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار میگیــرد و ازایــنرو میتــوان گفــت ارزش ادراکشــده
مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنــیداری دارد.
همانطــور کــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســت ،ضریــب بتــای ( )βایــن فرضیــه 0/15
اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد  15درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته (قصد اســتفاده)
از طریــق متغیــر مســتقل (ارزش ادراکشــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی) قابــل
تبییــن میباشــد .بــر اســاس نتایــج ایــن فرضیــه میتــوان بیــان کــرد ،ارزش ادراکشــده
مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معن ـیداری دارد.
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فرضیه  .8وجود و تأثیر افراد مشهور بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت ،وجــود و تأثیــر افــراد مشــهور بــر قصــد
اســتفاده تأثیــر معنــیداری دارد .همانطورکــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســتt-،
 valueایــن فرضیــه  5/09اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد
قــرار میگیــرد و ازای ـنرو میتــوان گفــت وجــود و تأثیــر افــراد مشــهور بــر قصــد اســتفاده
تأثیــر معنـیداری دارد .همانطــور کــه در جــدول  6نشــان داده شــده اســت ،ضریــب بتــای
( )βایــن فرضیــه  0/14اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد  14درصــد از تغییــرات متغیــر
وابســته (قصــد اســتفاده) از طریــق متغیــر مســتقل (وجــود و تأثیــر افــراد مشــهور) قابــل
تبییــن میباشــد .بــر اســاس نتایــج ایــن فرضیــه میتــوان بیــان کــرد ،وجــود و تأثیــر
افــراد مشــهور بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معن ـیداری دارد.
فرضیه  .9اخالقی بودن بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.
در ایــن فرضیــه پژوهــش فــرض شــده اســت ،اخالقــی بــودن بــر قصــد اســتفاده تأثیــر
معنـیداری دارد .همانطورکــه در جــدول  6نشــان اســت t-value،ایــن فرضیــه  6/41اســت.
ایــن ضریــب نشــان میدهــد ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار میگیــرد و ازای ـنرو میتــوان
گفــت اخالقــی بــودن بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنـیداری دارد .همانطــور کــه در جــدول
 6نشــان داده شــده اســت ،ضریــب بتــای ( )βایــن فرضیــه  0/17اســت .ایــن ضریــب نشــان
میدهــد  17درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته (قصــد اســتفاده) از طریــق متغیــر مســتقل
(اخالقــی بــودن) قابــل تبییــن میباشــد .بــر اســاس نتایــج ایــن فرضیــه میتــوان بیــان
کــرد ،اخالقــی بــودن بــر قصــد اســتفاده تأثیــر معنـیداری دارد.
جدول  .6خالصه یافتههای پژوهش در مورد فرضیههای اصلی
شماره

فرضیهها

ضریب

ضریب

t

بتا

1

سهولت استفاده بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

4/11

0/08

تأیید

2

حفظ حریم خصوصی بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

4/27

0/09

تأیید

3

اعتماد به تجارت اجتماعی بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

5/56

0/12

تأیید

4

صرفهجویی در فرایند خرید بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

4/59

0/10

تأیید

5

امکان دسترسی به اطالعات بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

4/48

0/10

تأیید

6

امکان برقراری تعامالت اجتماعی ر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

5/41

0/13

تأیید

7

ارزش ادراکشده مشتریان نسبت به تجارت اجتماعی بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

5/90

0/15

تأیید

8

وجود و تأثیر افراد مشهور بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

5/09

0/14

تأیید

9

اخالقی بودن بر قصد استفاده تأثیر معنیداری دارد.

6/41

0/17

تأیید

فرضیه
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درنهایــت مــدل ضرایــب  tو بتــا بــه ترتیــب در شــکلهای  2و  3نشــان داده شــده
اســت.

شکل  :2مدل ضرایب t

شکل  .3مدل ضرایب بتا

عالئــم اختصــاری در شــکل :ســهولت اســتفاده ( ،)Sحریــم خصوصــی ( ،)Hاعتمــاد
( ،)Eصرفهجویــی در فرآینــد خریــد ( ،)SAدسترســی بــه اطالعــات ( ،)EEامــکان برقــراری
تعامــات اجتماعــی ( ،)Tارزش ادراکشــده مشــتریان ( ،)AEافــراد مشــهور ( ،)AFاخالقــی
بــودن ()AKH
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بحث و نتیجهگیری
امــروزه بــا رشــد ســریع اینترنــت و میــل افــراد بــه ســمت شــبکههای اجتماعــی ،اینترنت
و رســانههای اجتماعــی بــه کانــال خریــد بســیار ضــروری بــرای بســیاری از کســبوکارها
تبدیــل شــده اســت .ایــن رشــد اساســي تــا حــدودی مربــوط بــه تجــارت اجتماعــي اســت
کــه تجــارت الكترونيكــي ،رســانههای اجتماعــي و ســایتهای شــبكههای اجتماعــي را
ادغــام ميکنــد .تجــارت اجتماعــی فرصــت مناســبی را بــرای اســتفاده از ارتباطــات اجتماعــی
بــه وجــود آورده اســت تــا اهــداف مختلفــی ازجملــه بازاریابــی و فــروش محصــوالت را
تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد و بــه مشــتریان اجــازه میدهــد در فعالیتهــای مختلــف
شــرکتها ازجملــه فعالیتهــا خریدوفــروش شــرکت نماینــد؛ بنابرایــن اســتفاده افــراد از
تجــارت اجتماعــی باعــث دغدغــه بســیاری از شــرکتها گردیــده اســت .در ایــن پژوهــش
ســعی بــر آن شــده اســت تــا عوامــل کششــی مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی
بهصــورت جامعــ جم��عآوری گـ�ردد .یافتههــای پژوهشــ نش��ان داد کــه عوامــل کششــی
تأثیرگــذار بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی شــامل متغیرهــای ســهولت اســتفاده،
حریــم خصوصــی ،اعتمــاد ،صرفهجویــی در فرآینــد خریــد ،دسترســی بــه اطالعــات ،امــکان
برقــراری تعامــات اجتماعــی ،ارزش ادراکشــده مشــتریان ،افــراد مشــهور و اخالقــی بــودن
میباشـ�ند.
ازلحــاظ آزمــون فرضیــه اول ،متغیــر ســهولت اســتفاده و قصــد اســتفاده از محیطهــای
تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معن ـادار میباشــد .نتایــج ایــن فرضیــه بیانگــر
تأثیــر مثبــت متغیــر ســهولت اســتفاده بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــند؛
بنابرایــن هــر انــدازه بتــوان محیطهــای تجــارت اجتماعــی را بهگون ـهای طراحــی نمــود کــه
فــرد در آن احســاس راحتــی بیشــتری نمایــد و بــا تــاش و وقــت کمتــری بتوانــد اقــدام بــه
خریــد از طریــق محیطهــای تجــارت اجتماعــی نمایــد بــه همــان نســبت نیــز نگــرش مشــتری
نســبت بــه آن محیــط تجــارت اجتماعــی مثبــت خواهــد شــد .پــس میتــوان بیــان نمــود
کــه درک ســهولت اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میتوانــد بــر نگــرش و تمایــل مشــتریان

نســبت بــه تجــارت اجتماعــی تأثیــرات مهمــی بــر جــای بگــذاردTerry L. Childers et al(.
 (2001در پژوهــش خــود بــه بررســی ســهولت اســتفاده در تجــارت آنالیــن پرداختـه اســت
کــه ســهولت اســتفاده را بهعنــوان عاملــی تأثیرگــذار در تجــارت آنالیــن بیــان نمــوده اســت؛
کــه ایــن پژوهــش بــا ( Terry L. Childers et al (2001همســو میباشــد و تأییدکننــده
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تأثیرگــذاری ســهولت اســتفاده بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــد.
ازلحــاظ آزمــون فرضیــه دو ،متغیــر حفــظ حریــم خصوصــی و قصــد اســتفاده از
محیطهــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــادار میباشــد .نتایــج ایــن
فرضیــه بیانگــر تأثیــر مثبــت متغیــر حفــظ حریــم خصوصــی بــر قصــد اســتفاده از تجــارت
اجتماعــی میباشــند .بــرای اطمینــان از رخ نــدادن مشــکالتی ماننــد افشــای اطالعــات،
ســرقت اطالعــات و غیــره ،شــرکتها بایــد بتواننــد قوانیــن اطمینــان بخشــی را بــرای حفــظ
حریــم خصوصــی بــه وجــود آورنــد و از بــه وجــود آمــدن ســایتهای جعلــی و هــک شــدن
اطالعــات مشــتریان در محیطهــای تجــارت اجتماعــی جلوگیــری گــردد تــا مشــتریان بتواننــد
بــا اطمینــان خاطــر بــه اســتفاده از محیطهــای تجــارت اجتماعــی و خریــد از طریــق آنهــا
بپردازنــد و ایــن ایجــاد اطمینــان تأییدکننــده ایــن موضــوع میباشــد کــه تضمیــن حریــم
خصوصــی نگــرش بــه ســمت تجــارت اجتماعــی را تســهیل خواهــد نمــود؛ کــه ایــن بــا
پژوهشهــای قبلــی ازجملــه( Kapoor et al (2018کــه بیــان میکنــد حریــم خصوصــی و
نگرانیهــای مربــوط بــه ریســک بهعنــوان دغدغههــای اصلــی محققــان در زمینــه تجــارت
اجتماعــی تبدیــل شــده اســت ،همســو میباشــد و تأییدکننــدۀ اهمیــت حفــظ حریــم
خصوصــی در رابطــه بــا قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــد.
ازلحــاظ آزمــون فرضیــه ســوم ،متغیــر اعتمــاد و قصــد اســتفاده از محیطهــای تجــارت
اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــادار میباشــد .نتایــج ایــن فرضیــه بیانگــر تأثیــر
مثبــت متغیــر اعتمــاد بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــند؛ بنابرایــن اشــتراک
اطالعــات توســط مشــتریان دیگــر ،مــوارد امنیتــی ،شــهرت و انــدازه ســایت ،کیفیــت
اطالعــات و غیــره از جنبههــای مختلــف کســب اعتمــاد بــه تجــارت اجتماعــی میباشــد
و میتــوان بــا تســهیل تعامــات اجتماعــی و مشــارکت مشــتریان در تجــارت اجتماعــی
بــه کاهــش عــدم اطمینــان کمــک نمــود تــا مشــتریان بــا اعتمــاد مضاعفــی کــه ناشــی از
اطمینــان بــه ســایر مشــتریان اســت بــه اســتفاده بیشــتر از محیطهــای تجــارت اجتماعــی
بپردازنــد و همچنیــن شــرکتها بایــد ایــن اطمینــان را بــه مشــتریان بدهنــد کــه باصداقــت
و بــر اســاس خیرخواهــی در محیطهــای تجــارت اجتماعــی بــا آنهــا رفتــار خواهــد شــد.
ایــن بــه معنــا آن اســت کــه هــر انــدازه اعتمــاد بــه محیطهــای 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 شــاخصهایی ازجملــه
عوامــل اجتماعــی (اعتمــاد و آشــنایی) و غیــره را بهعنــوان عوامــل اثرگــذار بــر توســعه

شــکل جدیــدی از تجــارت اجتماعــی بیــان میکنــد؛ کــه ایــن پژوهــش همســو بــا Omer
 Gibreel et al (2017میباشــد کــه بــه تصدیــق اثرگــذاری عوامــل اجتماعــی ازجملــه
اعتمــاد و غیــره پرداختــه اســت و پژوهــش حاضــر نیــز اثرگــذاری ایــن عوامــل بــر قصــد
اســتفاده را تأییــد نمــوده اســت.
ازلحــاظ آزمــون فرضیــه چهــارم ،متغیــر صرفهجویــی در فراینــد خریــد و قصــد اســتفاده
از محیطهــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــادار میباشــد .نتایــج ایــن
فرضیــه بیانگــر تأثیــر مثبــت متغیــر صرفهجویــی در فراینــد خریــد بــر قصــد اســتفاده از
تجــارت اجتماعــی میباشــند؛ بنابرایــن بــه دلیــل اینکــه عوامــل قیمتــی تصمیــم مشــتری
بــرای انتخــاب تجــارت اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،شــرکتها بــرای بــرآوردن
نیازهــای مشــتری و ترغیــب کاربــران بــه خریــد آنالیــن ،بایــد اســتراتژیهایی را بــه وجــود
آورنــد کــه منجــر بــه کاهــش قیمــت یــا کاهــش هزینههــا گــردد تــا اینکــه بتواننــد نگــرش

و قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی را بهصــورت مثبــت تحریــک نماینــدSohn and .
 )Kim (2020در پژوهــش خــود بــه بررســی عواملــی کــه قصــد خریــد در تجــارت اجتماعــی
را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد پرداختــه اســت .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهــد
کــه یــک تحلیــل عاملــی پنــج ویژگــی ازجملــه عامــل اقتصــادی را بــرای طبقهبنــدی تجــارت
اجتماعــی قابــلاســتفاده میدانــد .در پژوهــش حاضــر نیــز نتايــج بــه دســت آمــده مؤیــد
تأثیــر عوامــل ذکــر شــده ازجملــه عوامــل اقتصــادی میباشــد کــه از ایــن نظــر بــا پژوهــش
 )Sohn and Kim (2020انطبــاق دارد.
ازلحــاظ آزمــون فرضیــه پنجــم ،متغیــر امــکان دسترســی بــه اطالعــات و قصــد اســتفاده
از محیطهــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــادار میباشــد .نتایــج ایــن
فرضیــه بیانگــر تأثیــر مثبــت متغیــر امــکان دسترســی بــه اطالعــات بــر قصــد اســتفاده از
تجــارت اجتماعــی میباشــند؛ بنابرایــن ارائــه نظــرات و مشــاوره توســط مشــتریان کــه منجــر
بــه تولیــد و اشــتراک اطالعــات میگــردد میتوانــد بــه تصــور روشــنتر و تصمیــم بهتــر
مشــتریان دیگــر کمــک نمایــد .همچنیــن محیطهــای تجــارت اجتماعــی بایــد بهگونــهای
باشــند تــا مشــتریان بتواننــد بــه اطالعــات کامــل و جامعــی دسترســی داشــته باشــند و
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بهراحتــی از اشــتراک اطالعــات توســط مشــتریان دیگــر اســتفاده نماینــد و هــر انــدازه
دسترســی بــه اطالعــات کامــل و اطالعــات اشــتراکی مشــتریان دیگــر بیشــتر شــود بــه
همــان نســبت نگــرش مشــتریان بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی نیــز بیشــتر خواهد
شــد .نتایــج پژوهــش ( Bugshan and Attar (2020نشــان داده اســت کــه فعالیتهــای
اشــتراک اطالعــات تجــارت اجتماعــی ،اعتمــاد بــه اشــتراکگذاری سیســتمعاملهای
تجــارت را افزایــش میدهــد و خطــر حریــم خصوصــی را کاهــش میدهــد کــه میتوانــد
رونــد تصمیمگیــری و قصــد خریــد را بهطــور قابــل توجهــی بهبــود بخشــد و بیانگــر ایــن

موضــوع اســت کــه نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش Bugshan and Attar
 )(2020همســو میباشــند.
ازلحــاظ آزمــون فرضیــه ششــم ،متغیــر امــکان برقــراری تعامــات اجتماعــی و قصــد
اســتفاده از محیطهــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــادار میباشــد.
نتایــج ایــن فرضیــه بیانگــر تأثیــر مثبــت متغیــر امــکان برقــراری تعامــات اجتماعــی بــر
قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــند؛ بنابرایــن ایجــاد انجمنهــا و ایجــاد مکانــی
مناســب بــرای تعامــات اجتماعــی و ارتبــاط برقــرار کــردن مشــتریان بــا یکدیگــر توســط
تجــارت اجتماعــی انگیــزه مشــتریان را بــرای مشــارکت در جامعههــای تجــارت اجتماعــی
افزایــش میدهــد و هــر انــدازه امــکان برقــراری تعامــات اجتماعــی بیــن مشــتریان بیشــتر
گــردد بــه همــان نســبت نگــرش مثبــت مشــتریان نســبت بــه محیطهــای تجــارت اجتماعــی
بیشــتر خواهــد شــد کــه خــود نشــاندهنده تأثیــر مثبــت تعامــات بــر پذیــرش یــک
وبســایت در تجــارت اجتماعــی میباشــد X. Zheng et al (2015( .در پژوهــش خــود
بیــان میکنــد کــه بررســی مفهومســازی و عملیاتــی شــدن مشــارکت تجــارت اجتماعــی و
همچنیــن فرایندهایــی کــه از طریــق آن تعامــل تجــارت اجتماعــی برقــرار میشــود ،بســیار
مهــم و حیاتــی میباشــد و ایــن بــه خاطــر وابســته بــودن موفقیــت تجــارت اجتماعــی بــه
مشــارکت مشــتری میباشــد .ایــن پژوهــش همســو بــا (X. Zheng et al (2015میباشــد؛
زیــرا تأییــد کننــده ایــن موضــوع میباشــد کــه بــرای تأثیرگــذاری مثبــت بــر قصــد اســتفاده
از تجــارت اجتماعــی بایــد امــکان برقــراری تعامــات اجتماعــی بــه بهتریــن نحــو ممکــن
فراهــم گــردد.
ازلحــاظ آزمــون فرضیــه هفتــم ،متغیــر ارزش ادراکشــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت
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اجتماعــی و قصــد اســتفاده از محیطهــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و
معنــادار میباشــد .نتایــج ایــن فرضیــه بیانگــر تأثیــر مثبــت متغیــر ارزش ادراکشــده
مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــند؛
بنابرایــن هنگامیکــه کاربــران ارزش خدمــات را ارزیابــی نماینــد ،منافــع بهدســتآمده و
فداکاریهــا انجامشــده بهواســطه آن را درک نماینــد و از ســودمندی حاصــل از خدمــات
اطمینــان حاصــل نماینــد ،نگــرش رضایتمنــدی آنهــا میتوانــد بــه ســمت ارضــا شــدن
ســوق پیــدا نمایــد )Haitham Hmoud Alshibly (2015 .در پژوهــش خــود بــه بررســی
ارزش ادراکشــده مشــتریان پرداختــه اســت و بیــان میکنــد کــه ایــن ارزش ادراکشــده
نقــش مهمــی در جــذب و حفــظ مشــتری دارد و عامــل اصلــی توســعه و حفــظ مشــتریان

وفــادار میباشــد .ایــن پژوهــش همســو بــا نتایــج )Haitham Hmoud Alshibly (2015
میباشــد؛ زیــرا تأییــد کننــده تأثیــر ارزش ادراکشــده مشــتریان نســبت بــه تجــارت
اجتماعــی بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــد.
ازلحــاظ آزمــون فرضیــه هشــتم ،متغیــر وجــود و تأثیــر افــراد مشــهور و قصــد اســتفاده از
محیطهــای تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــادار میباشــد .نتایــج ایــن فرضیــه
بیانگــر تأثیــر مثبــت وجــود افــراد مشــهور بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــند؛
بنابرایــن اســتفاده از افــراد مشــهور شــبکههای اجتماعــی در اســتراتژیهای مختلفــی ازجملــه
بازاریابــی بــرای تأثیرگــذاری بــر رفتــار خریــد مشــتریان منطقــی بــه نظــر میرســد و شــرکتهای
تجــارت اجتماعــی بــرای اینکــه بتواننــد محصــوالت خــود را بــه نحــو بهتــری معرفــی نماینــد
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
و افــراد مشــهور را فراهــم آورنــد .همــه مــوارد ذکرشــده باعــث تقویــت نگــرش مثبــت بــه
محیطهــای تجــارت اجتماعــی میگــردد )Spry et al (2011 .بــه بررســی نقــش افــراد مشــهور
در رســانههای اجتماعــی پرداختــه اســت و بیــان میکنــد کــه بــا اســتفاده از تعامــل اســت
کــه مصرفکننــدگان برندهــای خاصــی را بــا فــرد مشــهور مرتبــط میداننــد؛ کــه ایــن باعــث
افزایــش اعتمــاد بــه محصــول و همچنیــن جذابیــت آن محصــول میگــردد و نگــرش مثبــت
بــه ســمت محصــول بــا اســتفاده از افــراد مشــهور در تجــارت اجتماعــی امکانپذیــر میگــردد.
ایــن پژوهــش همســو بــا پژوهــش  )Spry et al (2011میباشــد؛ زیــرا تأییدکننــده تأثیــر
مثبــت وجــود افــراد مشــهور بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــند.
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ازلحــاظ آزمــون فرضیــه نهــم ،متغیــر اخالقــی بــودن و قصــد اســتفاده از محیطهــای
تجــارت اجتماعــي دارای رابطــه مســتقیم و معنــادار میباشــد .نتایــج ایــن فرضیــه بیانگــر
تأثیــر مثبــت اخالقــی بــودن بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی میباشــند؛ بنابرایــن
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ارزیابــی مثبــت مشــتریان نســبت بــه مســائل اخالقــی نگــرش و
تمایــل مشــتریان نســبت بــه تجــارت اجتماعــی را بهطــور مثبتــی تحــت تأثیــر قــرار خواهــد
داد .بــه عبارتــی هنگامیکــه شــرکتهای تجــارت اجتماعــی درســتترین اطالعــات را
بــه اشــتراک میگذارنــد و بــه منافــع مشــتری فراتــر از ســود خــود توجــه مینماینــد و
همینطــور اصولــی ماننــد مســئولیتپذیری ،پاســخگویی و دادرســی را موردتوجــه قــرار
دهنــد و آنهــا را اجــرا نماینــد ،همزمــان بــا آن میتــوان انتظــار اســتقبال بیشــتر مشــتریان
از تجــارت اجتماعــی را داشــت )Khanh Nguyen (2016 .در مطالعــه خــود بــه بررســی
نقــش جنبههــای اخالقــی در تجــارت الکترونیکــی پرداختــه اســت .نتایــج ایــن پژوهــش
نشــان داده اســت کــه جنبههــای اخالقــی در تجــارت الکترونیکــی توجــه مــردم را بــه خــود
جلــب کــرده اســت .نتایــج ایــن تحقیــق بــا نتایــج  )Khanh Nguyen (2016انطبــاق دارد؛
زیــرا پژوهــش حاضــر نیــز اهمیــت و تأثیــر اخالقــی بــودن محیطهــای تجــارت اجتماعــی بــر
قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی را بســیار مهــم میدانــد.
پژوهــش حاضــر ازنظــر نــوع دادههــا کمــی بــوده اســت؛ بنابرایــن میتــوان برای رســیدن
بــه عوامــل جزئیتــر و کاملتــر بــه مصاحبــه بــا خبــرگان در ایــن زمینــه ،كدگــذاري و تحلیــل
دادههــا بــا اســتفاده از نرمافزارهــای مرتبــط كیفــي در قالــب انجــام پژوهــش بــا اســتفاده
از روشهــای کیفــی پرداخــت .همچنیــن در ایــن پژوهــش بــه دلیــل پیچیــده شــدن
مبحــث ،از ارائــه عوامــل رانشــی مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی صرفنظــر
شــده اســت؛ بنابرایــن بــرای تکمیــل عوامــل مؤثــر بــر قصــد اســتفاده از تجــارت اجتماعــی
پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای بعــدی ایــن عوامــل بهصــورت کامــل جمــعآوری و
موردبحــث قــرار گیرنــد .درنهایــت شــایانذکر اســت جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش تنهــا
مــردم کشــور ایــران بودهانــد کــه از محیطهــای تجــارت اجتماعــی اســتفاده کردهانــد و
ازآنجاکــه در کشــورهای مختلــف ،فرهنگهــای متفاوتــی وجــود دارد لــذا بــرای رســیدن بــه
نتایــج مطمئــن و قابــل اســتناد پیشــنهاد میگــردد پژوهــش حاضــر در کشــورهای دیگــر و
بافرهنگهــای متفاوتتــر نیــز اجــرا گــردد.
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