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تاثیر شایستگی های تجارت اجتماعی بر تمایل رفتار خرید زنان مسلمان
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چکیده
شایستگیهای تجارت اجتماعی میتواند رفتار خرید زنان مسلمان را افزایش و بهبود بخشد .هدف
از اجرای این پژوهش تاثیر شایستگیهای تجارت اجتماعی بر رفتار خرید زنان است .پژوهش حاضر
از نظر هدف ،کاربردی است و بر اساس روش ،توصیفی -پیمایشی است .با توجه به نامحدود بودن
جامعه آماری 483 ،نفر از زنانی که حداقل یکبار از طریق شبکه اجتماعی تلگرام ،اینستاگرام ،واتسآپ
خرید داشتهاند .با روش نمونهگیری در دسترس ،پرسشنامه را تکمیل کردهاند .برای تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش از نرم افزار  SPSSو  Smart PLSاستفاده شده است .همه فرضیههای تحقیق
مورد تایید قرار گرفته است و تاثیر شایستگیهای تجارت اجتماعی بر رفتار خرید زنان مسلمان ،تاثیر
حضور اجتماعی بر رفتار خرید زنان مسلمان  ،تاثیر ارتباط با خریدارن بر رفتار خرید زنان مسلمان ،
تاثیر ارتباط با فروشندگان بر رفتار خرید زنان مسلمان  ،تاثیر گروهها و جوامع مجازی بر رفتار خرید
زنان مسلمان  ،تاثیر حمایت اطالعاتی بر رفتار خرید زنان مسلمان  ،تاثیر حمایت عاطفی بر رفتار
خرید زنان مسلمان  ،تاثیر سفارشی سازی بر رفتار خرید زنان مسلمان و تاثیر قابلیت استفاده بر رفتار
خرید زنان مسلمان ،به اثبات رسید .این پژوهش نشان داد که شایستگیهای تجارت اجتماعی با تاثیر
بر رفتار خرید زنان مسلمان  ،بر درک بهتر استفاده از تجارت اجتماعی در بین زنان مسلمان باعث
افزایش رضایت ،وفاداری و اعتماد آنها از مولفه های تجارت اجتماعی گردید.
کلمات کلیدی
تجارت اجتماعی ،رسانه اجتماعی ،رفتار خرید ،خرید زنان
 1عضو هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام ،شهر ری ،ایران (نویسنده مسئول) khodadadiabbas@gmail.com
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین،ایران Shakerian.mostafa@qiau.ac.ir
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مقدمه
پیشرفت تکنولوژی پیشگام وب ، 2منجر به راه اندازی انجمن های اجتماعی مجازی گردید .بر
خالف گذشته مصرف کنندگان به شدت در معرض فناوری های مختلف اجتماعی قرار دارند که در
آن با شبکهها و رسانههای اجتماعی آنالین زندگی میکنند (هتیاراچچی ،ویکراماسینگه و راناسانگا ،1
 .)34 :2118از لحاظ تجربی آشکار است که وب 2تاثیر قابل توجهی در رفتار ما دارد .در حقیقت ،از
دیدگاه تجاری تاثیر آن بر تصمیمات خرید آنالین و آفالین مصرف کننده گسترش یافته است (وانگ
و یو .)141 :2114 ،2تجارت اجتماعی زیر مجموعه تجارت الکترونیک است (حاجیلی.)14 :2113 ،4
زمینه تجارت اجتماعی به عنوان یک شکل جدید تجارت الکترونیک شامل استفاده از رسانه های
اجتماعی است که از تعامالت اجتماعی و مشارکت کاربران برای کمک به فعالیت در خرید و فروش
محصوالت و خدمات پشتیبانی میکند (ژانگ و بن یوسف .)12 :2112 ،3تجارت اجتماعی با استفاده
از فناوریهای اجتماعی و زیرساخت وب 2به منظور تسهیل تعامل و مشارکت کاربران در یک زمینه
آنالین برای حمایت از خرید محصوالت و خدمات مصرفکننده است (لین ،لی و وانگ.)111 :2114،5
کاربران تجارت اجتماعی از سایتهای شبکههای اجتماعی به عنوان ابزاری برای همکاری به منظور
به اشتراک گذاشتن تجربههای خرید آنالین و اطالعات مرتبط با محصول و خدمات استفاده میکنند
(هوانگ و بن یوسف .)58 :2115 ،2ظهور تجارت اجتماعی نقش مشتریان را تغییر داد و آنها را به
بازیکنان فعال معطوف کرد و توانست آنها را در بازاریابی ،فروش ،مقایسه ،خرید و فروش در بازارهای
آنالین ،شرکت دهد (حاجیلی،شانموگام ،پاول و الو .)242 :2115 ،4زنان به عنوان خریداران یا
مصرفکنندگان حرفهای باز تعریف شده و عملکرد آنها بررسی می شود .زنان به دنبال لذت در
خرید هستند و نیروی قابل توجهی در بازار خرده فروشی محسوب میشوند که به طور متفاوت از
مردان فکر میکنند زیرا بین مغز مردان و زنان تفاوتهای بیولوژیکی ،عصبی و رفتاری وجود دارد و
این تفاوتها به نوبه خود در رفتار خرید زنان تاثیر میگذارد .در حالیکه مردان به اطالعات کافی از
یک محصول یا خدمات از طریق بررسیهای دقیق در اینترنت و تبلیغات بسنده میکنند ،با اینحال
زنان بیشتر بدنبال رسیدن به احساسات خود هستند و تمایل دارند باخانواده ،دوستان و حتی برندها
ارتباط برقرار کنند ،آنها تصمیمات و اولویتهای خود را نه تنها بر اساس نیازهایشان بلکه همچنین
بر اساس افراد در حلقه شخصی خود تعیین میکنند (رامپرابها .)51 :2114،8بنابراین ،شناخت رفتار
زنان در زمینه تجارتاجتماعی برای شرکتهایی که به دنبال تعامل نقش مشتری بهتر هستند و
هدف آنها استفاده از قدرت رسانههای اجتماعی است ،بسیار مهم تلقی میشود (روهم ،کلتچیوا و
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مایلن .)215 :2114،1در ایران نیز ،با توجه به سرشماری جمعیت  81میلیونی ایران که در سال
 1415انجام گردید ،طبق گزارش مرکز آمار ایران جمعیت زنان  3195درصد جمعیت کل ایران بوده
است .این آمار نشان میدهد جمعیت زنان ایرانی تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهد.
توجه به زنان به عنوان مصرفکننده و رفتار خرید آنان برای همه شرکتهای تجاری مفید است.
تحقیقات کمی به مقوله تجارت اجتماعی و ابعاد آن در زمینه خرید باالخص ،امر زنان پرداخته است
(بای و همکاران )2115،و ما با پدیدهای نوظهور در کشورمان روبرو هستیم و این تحقیقات هرچه به
سمت حوزه زنان پیش میرود کمرنگتر می شود ،مطالعه بیشتر در این حوزه ضرورت انکارناپذیری
به شمار میرود .بنابراین ،پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر شایستگیهای تجارتاجتماعی بر تمایل
رفتار خرید زنان مسلمان است ،محقق در بیان پاسخ به سوال اساسی زیر است:
آیا شایستگیهای تجارت اجتماعی برتمایل رفتار خرید زنان مسلمان تاثیر دارد؟
مبانی نظری پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش ،در بخش نخست تجارت اجتماعی مطرح می شود؛ سپس مفاهیم
رفتار خرید زنان و مقولههای آن رضایت ،وفاداری و اعتماد بررسی می شود.
تجارت اجتماعی
فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر ابعاد مختلف جوامع مدرن تأثیر گذاشته است و حتی
ساختارهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را تغییر داده است (بلگیکا ،جوس ،گرین:2112 ،11
 .)231با توسعه برنامههای تجارت الکترونیک ،اشکال نوآورانه تجارت آنالین بوجود آمده است که این
مدل کسب و کار جدید منجر به توسعه بسیاری از کسب و کارهای جدید شده است و خریداران را
به تعداد زیادی افزایش داده است (هانگ .)224 :2115،11تحقیقات پیشین سنتی تجارت اجتماعی
را به دو دسته اصلی تقسیم کرد :فعالیتهای اجتماعی و فعالیتهای تجاری (ژانگ و بن یوسف:2112،
 .)14به دنبال تعاریف تجارتاجتماعی در ادبیات نشان میدهد که هنوز یک تعریف استاندارد وجود
ندارد و با برخی تناقضات روبرو است(استوریال واسکادری .)211 :2114،12بنابراین ،تجارتاجتماعی
استفاده از رسانههای مبتنی بر اینترنت برای فعال کردن کاربران برای شرکت در فروش ،خرید،
مقایسه و به اشتراکگذاری اطالعات در مورد محصوالت و خدمات در بازارها و جوامع آنالین تعریف
شدهاست (شارما وکروسلر )412 :2113،14و شکل جدیدی از تجارت الکترونیک است که رسانههای
اجتماعی را با خطمشی تجارت الکترونیک ادغام میکند (هاجلی و سیمز .)451 :2115،13در اصل،
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تجارت اجتماعی ترکیبی از فعالیتهای اجتماعی و تجاری است(لو ،فن و ژو .)222 :2112،تجارت
اجتماعی به عنوان فروش از طریق وب سایتهای رسانههای اجتماعی مانند فیس بوک تعریف شده
است .با اینحال ،این تنوع مفهومی در تعاریف تجارتاجتماعی ،درک متفاوتی از آنچه که معنای
تجارتاجتماعی است ،درک شده است .سایتهای شبکهاجتماعی ویژگیهای تجاری را ادغام میکنند
تا بتوانند معامله ها و تبلیغات را برای کاربران انجام دهند (شانموگام،سان،امیدی،خانی و خانی ، 15
 .)322 :2112در حال حاضر ،رسانههای اجتماعی به عنوان یک نتیجه از فعالیتهای بازرگانی
اجتماعی مبتنی بر مبادله ،توانایی کسب ارزش اقتصادی مستقیم به خرده فروشان را دارند (کانگ و
جوهانسون.)212 :2115،12
تجارت اجتماعی و حمایت اجتماعی
وجود حمایتاجتماعی در هر دو حالت آفالین و محیط آنالین تاثیر قابل توجهی در رفتار
خریداران دارد .بهطور خاص ،اعضای جوامع آنالین شامل حمایت از یکدیگر است که درنهایت در
شکل دادن رفتار خریدارن تاثیرگذار است .عالوه بر این ،نسل بعدی تجارت آنالین ،مشتریان جدید
را جذب میکند که عمدتاً توسط جوامع پشتیبانی میشود(هتیاراچچی ،ویکراماسینگه و راناسانگا ،14
 .)31 :2118حمایتاجتماعی نشان دهنده پشتیبانی ،توجه و کمک سایر افراد است و این حمایت
میتواند جسمی و روانی باشد .کاربران در رسانههای اجتماعی احساس میکنند که با دریافت اطالعات
اشتراکی پشتیبانی میکنند و بدین ترتیب ،قصد دریافت یا به اشتراکگذاری اطالعات خرید ارزشمند
با دیگران را دارند (بای ،یاو و دو .)531 :2115 ،18با توجه به توسعه این شبکهها ،شبکههای اجتماعی
شخصی میتوانند در محیطهای مجازی رشد کنند و بنابراین شبکههای اجتماعی منبع اصلی
حمایتاجتماعی محسوب می شوند(حاجیلی و سیمز.)452 :2115 ،
شایستگیهای تجارت اجتماعی
پژوهشگران برای تجارتاجتماعی شایستگیهای مختلفی تعریف کردهاند .حضور اجتماعی ،ارتباط
با خریداران و فروشندگان ،گروهها و جوامع مجازی ،حمایت اطالعاتی و عاطفی ،سفارشی سازی و
قابلیت استفاده ،از جمله شایستگی های مهم تجارتاجتماعی هستند که توضیحات مربوط به هر یک
در جدول  1آمده است.
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جدول -9شایستگیهای تجارتاجتماعی
شایستگی ها

تعریف و ویژگی هر قابلیت

توانایی یک رسانه ارتباطی به منظور انتقال نشانه های اجتماعی نظیر
حضور اجتماعی تعامل با کاربران و فروشندگان تعریف شده است ،به گونهای که در
کاربران حس تماس و ارتباط انسانی و خونگرمی به وجود می آورد.
ارتبط با
خریداران
ارتبط با
فروشندگان

رسانه های اجتماعی ارتباطات مصرف کنندگان با یکدیگر را تسهیل
کرده اند .ادبیات بازاریابی پیشنهاد می دهد که اعتقاد ،دیدگاه و رفتار
مشتریان هنگامی که تصمیمات خرید می گیرند ،متاثر از ارتباط و
تعامالت اجتماعی آن ها با دیگران است.

محقق /سال
وانگ و یو ( ،)2115لو و
همکاران ()2112

سیائو ،هوانگ و بارنز
()2115

خریداران از طریق ارتباط با فروشندگان می توانند اطالعات به روزی را
در مورد محصوالت و خدمات دریافت کرده و نیازهای خاص خود را حاجیلی و سیمز ()2115
بیان کنند.

رسانههای اجتماعی به افراد فرصت می دهند در جوامع انالین عضو
گروه ها و
شوند .از این رو افراد با تنوع گسترده ای از گروه هاروبرو می شوند.
حاجیلی و سیمز ()2115
جوامع مجازی جوامع آنالین ،محیط های اجتماعی هستند که تعامالت اجتماعی افراد
را تسهیل می کند.
حمایت
اطالعاتی

فرایند جستجو و کسب اطالعات مربوطه در سایت های شبکه های
حاجیلی و سیمز (،)2115
اجتماعی جهانی به منظور پاسخ به درخواست ها یا حل مشکالت
بای و همکاران (،)2115
است .توصیه ،مشاوره ،دانش و اشکال مختلف تولید محتوا ،همه مظاهر
لین،ژانگ و لی ()2112
حمایت اطالعاتی هستند.

رسانه های اجتماعی این امکان را فراهم می کنند تا مشتریان نقش
هایی مانند طراحی و سفارشی سازی محصول را بر عهده بگیرند .به
سفارشی سازی همین ترتیب ،برای مواجه شدن با محصول مقرون به صرفه و مشارکت
کانستن تینایدز ()2113
مشتری ،شرکت ها می توانند مشتریان را در روند توسعه محصول،
محصول
استفاده از هوش جمعی برای بررسی ایده های طراحی و از بین بردن
محصوالت ضعیف قبل از اختصاص منابع مشارکت دهند.
به موثر بودن ،کارا بودن و رضایتمندی مشتریان خاص که به اهدافی
وو و همکاران (،)2115
خاص در فضای خاص دست می یابند باز می گردد که سادگی استفاده
هوانگ و بن یوسف
قابلیت استفاده
از وب سایت ،هزینه پایین استفاده از وب سایت ،توانایی دسترسی
()2115
سریع به سایت را منعکس می کند.
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رفتار خرید
رفتار مصرفکننده شامل بررسی محدوده نیازهای مشتری ،نگرش و انگیزه خرید است (بوردن،
 )1128که عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرفکنندگان شامل عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی،
عوامل شخصی و روانی و ترکیب بازاریابی میباشد .امروزه ،زندگی مدرن به طور کامل مسیر خرید را
تغییر داده است؛ مراکز خرید ،تمام محصوالتی را که یک شخص نیاز دارد ،ارائه میدهند و درآمد
خانوار در سالهای اخیر شاهد افزایش قابل توجهی بوده است ،مصرفکنندگان هزینه بیشتری برای
خرید میپردازند که به همین دلیل بازار خرید در حال حاضر در حال افزایش است و انتظار مشتریان
از مراکز خرید ،روز به روز افزون میگردد (ناگاراج .)2118،نگرش وفاداری و رضایت مشتری برای
کسب و کار مدرن امروز به دو دلیل اصلی ضروری است؛ اول ،مشتریان منابع کمیاب هستند و حفظ
یک مشتری قدیمی سادهتر از جذب یک مشتری جدید است .دوم ،وفاداری و رضایت مشتری تأثیر
مثبت بر درآمد سودآور شرکت دارد ( رسنبرگ و شیپیل )2114،و باعث ایجاد اعتماد در خریدار می
شود؛ پائولو و باو ( ،)2112معتقدند اعتماد اعتقاد فردی است که در آن مبادله به نحوی مطابق با
انتظارات شخصی صورت می گیرد .اعتماد یک مفهوم یک بعدی یا چند بعدی است (جیفن.)2112،
با این حال ،برداشت بهتر از اعتماد از طریق شناخت ابعاد آن به دست می آید .اعتماد عاطفی ،اعتقاد
مشتری نسبت به سطح مراقبت و نگرانی های شرکت بر اساس احساسات است (کیم و پارک.)2114،
عوامل فرهنگی
عوامل فرهنگی شامل فرهنگ مشتری ،خرده فرهنگ و طبقهاجتماعی است .فرهنگ مصرفکننده
به مجموعهای از ارزشهای اساسی ،خواستهها و رفتارهای یادگرفته شده توسط یک عضو از جامعه
از خانواده و دیگر نهادهای مهم یاد میشود .هر فرهنگ دارای خرده فرهنگهای کوچکتر است .خرده
فرهنگها شامل ملیتها ،مناطق ،گروههای نژادی و مناطق جغرافیایی میباشند .طبقهاجتماعی اشاره
به تقسیمات نسبتاً دائمی و دستورالعمل جامعه دارد و اعضای آن ارزشها ،عالئق و رفتارهای مشابه
را به اشتراک میگذارند .طبقه اجتماعی میتواند از طریق ترکیب آموزش ،درآمد ،اشتغال ،ثروت و
غیره تعیین شود (سوکدیو.)2118،
عوامل اجتماعی
زیرمجموعههای فاکتورهایاجتماعی عبارتند از :خانواده ،نقشها و موقعیت و مقام ،سن و چرخه
حیات .اعضای خانواده تاثیر زیادی بر رفتار مصرفکنندگان دارند و بازاریابان عالقهمند به نقش و
6
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تأثیرات همسر ،شوهر و فرزندان در خرید هستند .مرحله سن و چرخه زندگی بر رفتار خریداران تاثیر
میگذارد زیرا سبک خرید خریداران با زمان تغییر میکند(فوراجی.)2112 ،
عوامل شخصی
عوامل شخصی شامل اشتغال ،وضعیت اقتصادی و انگیزه است .یک فرد با انگیزه ،آماده انجام
فعالیت است .اشتغال یک فرد و وضعیت اقتصادی بر کاالها و خدمات خریداری شده توسط آن شخص
تاثیر میگذارند (سوکدیو.)2118،
عوامل روانشناسی
عوامل روانشناختی شامل ادراک ،تمایل و نام تجاری است .ادراک فرایندی است که بوسیله آن،
مشتریان اطالعات را انتخاب ،سازماندهی و تفسیر میکنند تا تصویر معنیداری از جهان را شکل
دهند .سه دسته از ادراک مشتریان عبارتند از :قیمت درک شده ،کیفیت درک شده ،ارزش درک شده
و ریسک درک شده (سوکدیو.)2118،
قیمت درک شده (هزینه)
مقدار پولی که مشتری میپردازد تا محصول را به دست آورد ،قیمت نامیده میشود
(زیتمال )1188،و دارای دو عامل است که شامل قیمت درک شده و قیمت هدف میشود که قیمت
درک شده یک اعتقاد فردی است که مشخص میکند قیمت یک کاال بر اساس کیفیت آن چقدر
است و آیا ارزش خرید دارد یا خیر .برای برخی مشتریان ،قیمت عامل مهمی در بررسی کیفیت است.
بنابراین برای آنها ،قیمت پایین با کیفیت پایین و قیمت باال با کیفیت باال همراه است
(سوکدیو.)2118،
کیفیت درک شده
طبق گفته زیتمال ( ،)1188کیفیت ارزیابی برتری و مزیت خدمات یا محصوالت است .کیفیت
خدمات به سادگی با مقایسه کیفیت محصول اندازه گیری نمیشود .دو دسته کیفیت عبارتند از:
هدف کیفیت و درک کیفیت که در هدف کیفیت محصول براساس مشخصات فیزیکی ارزیابی شده و
در ادراک محصول کیفیت تصویر ذهنی در نظر گرفته میشود و بر اساس برخی از ویژگی ها قضاوت
می شود (سوکدیو.)2118،
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ارزش درک شده
ارزش از یک مشتری تا مشتری دیگر متفاوت است ،برخی از مشتریان ارزش را در کیفیت
محصول ،در یک قیمت منطقی می دانند ،در حالی که برخی دیگر ،ارزش را در محصولی که برای
استفاده مورد نظر مناسب است ،میدانند (سوکدیو.)2118،
ریسک درک شده
انجمن بازاریابی آمریکا یک نام تجاری را به عنوان نام ،اصطالح ،عالمت ،نماد یا طراحی و یا
ترکیبی از آنها به منظور نشان دادن کاال یا خدمات یک تامین کننده یا گروهی از تامین کنندگان
تعریف میکند و آنها را از رقبا متفاوت میسازد .برخی از مشتریان فقط یک نام تجاری خاصی از
محصول را خریداری میکنند ،زیرا به عنوان بهترین گزینه شناخته شده است(سوکدیو.)2118،
خرید زنان
خرده فروشی ها در حاکمیت زنان است و خرید یک اقدام است که اغلب به عنوان مکمل نقش
زن شناخته می شود .زنان برای خرید کاالهای ضروری و اختیاری ،برای استراحت و اجتماعی شدن
به خرید می روند .آن ها به عنوان بالقوهترین مصرفکنندگان در جهان در نظر گرفته میشوند زیرا
تقریبا  81درصد از هزینههای داخلی را مدیریت میکنند(رامپرابها .)51 :2114،روش های مختلفی
برای مدل سازی رفتار مصرف کننده وجود دارد که بسته به هدف تحقیق وجود دارد اما یک روش
مفید این روش رویکرد تصمیم گیری است که رویدادهایی را که قبل و بعد از خرید اتفاق می افتد
مطالعه می کند و این امر نحوه تصمیم گیری را توضیح میدهد (کریمی.)2114 ،
پیشینه پژوهش
در بررسی با پیشنه پژوهش ،به تعدادی از پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش اشاره می شود.
پژوهشی توسط معینی ،جامی پور و ابراهیمی دالور ( )1412با عنوان «تاثیر قابلیت های تجارت
اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به واسطه اعتماد (مطالعه موردی :کاربران اینستاگرام)» صورت
پذیرفته است .جامعه آماری پژوهش ،آن دسته از کاربران اینستاگرام که حداقل یک بار از طریق این
شبکه اجتماعی خرید انجام داده باشند ،در نظر گرفته شده است .با استفاده از روش نمونه گیری غیر
تصادفی (در دسترس)  125نفر برای نمونه انتخاب شدند .نتایج نشان می دهد بین قابلیت های
تجارت اجتماعی و نگرش مشتریان به خرید به طور مستقیم و به واسطه اعتماد به طور مستقیم رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین هر یک از ابعاد قابلیت تجارت اجتماعی به جز حمایت اطالعاتی ،بر
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نگرش مشتریان به خرید تاثیر مثبت و معناداری می گذارد .بنابراین قابلیت های تجارت اجتماعی
عامل برجسته و تاثیرگذارنده ای بر نگرش مشتریان نسبت به خرید محسوب می شود .در پژوهشی
دیگر ،دشتی ،صنایعی و رضایی دولت آبادی ( )1412با عنوان «طراحی الگوی عوامل تاثیرگذار بر
مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با رویکردی بر مدل محرک -موجو زنده  -پاسخ» صورت
گرفته است .این پژوهش از منظر هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی و از
نوع همبستگی است .نتایج پژوهش نشان می دهد که اوالً در بررسی تاثیر متغیرهای محرک بر
ارگانیسم کیفیت وب سایت یا برنامه کاربردی ،درک تعاملی و هنجاری ذهنی به ترتیب بر کیفیت
روابط ،حمایت اجتماعی و نگرش به تجارت اجتماعی تاثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین سازه های
تجارت اجتماعی بر حمایت اجتماعی و کیفیت روابط تاثیر مثبت و معنادار دارد و درک تعاملی نیز
بر نگرش به تجارت اجتماعی دارای تاثیر مثبت و معنادار است؛ دوم اینکه کیفیت روابط ،حمایت
اجتماعی و نگرش به تجارت اجتماعی به همراه هنجارهای ذهنی بر تمایل به تجارت اجتماعی در
جایگاه پاسخ دارای تاثیر مثبت و معنادار است؛ سوم اینکه حمایت اجتماعی بر کیفیت روابط و آن
نیز بر نگرش به تجارت اجتماعی دارای تاثیر مثبت و معنادار هستند .پژوهشی توسط دشتی و صنایعی
( )1414با عنوان «عوامل تاثیرگذار بر قصد خرید اجتماعی مصرف کنندگان در تجارت اجتماعی»
صورت گرفته است .این رو هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی بر رفتار خرید
مصرفکنندگان است .نتایج بهدست آمده از پیمایش  513پاسخگو در سه شبکه اجتماعی محبوب
ایران(فیسبوک ،کلوب و تلگرام) بهعنوان جامعه آماری با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری
ـ حداقل مربعات جزئی ،نشان داد درک تعاملی و سازههای تجارت اجتماعی بر حمایت اجتماعی،
اعتماد و تعهد به اجتماع مجازی تأثیر معنادار دارد .کیفیت وبسایت یا برنامه کاربردی ،اعتماد به
اجتماع مجازی را تحت تاثیر قرار میدهد .از سوی دیگر ،حمایت اجتماعی بر قصد خرید اجتماعی و
اعتماد به اجتماع مجازی تأثیرگذار است .همچنین اعتماد به اجتماع مجازی نیز بر قصد خرید
اجتماعی و تعهد به اجتماع مجازی تأثیر میگذارد و در نهایت ،تعهد به اعتماد مجازی نیز بر قصد
خرید اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار دارد .پژوهشی توسط امیری ،مصدق و ثنایی ( )1412با عنوان
« رفتار خرید بدون برنامه ریزی بر خط مصرف کنندگان در تجارت اجتماعی :نقش تعامالت شبکه
اجتماعی کاربران (مطالعه موردی :کاربران شبکه اینستاگرام)» صورت گرفته است .پژوهش پیش رو
با هدف  ،عوامل مؤثر بر رفتار خرید برخط بدون برنامهریزی در شبکههای اجتماعی را بررسی کرده
است .مدل مفهومی تحقیق با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری و بر اساس اطالعات
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آماری  483نفر که در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام سابقۀ خرید داشتند ،تحلیل شد و روایی و پایایی
ابزار اندازهگیری بررسی و به تأیید رسید .نتایج نشان میدهد عامل جاذبههای دیداری ،تأثیر مثبتی
بر لذت درک شده دارد و لذت درک شده نیز ،بر گرایش و اصرار به خرید بدون برنامهریزی تأثیر
مثبتی میگذارد .از بین سه عامل شباهت ،تخصص و خویشاوندی ،فقط تأثیر مثبت دو عامل شباهت
و تخصص بر تعامالت فرا اجتماعی تأیید شد .از نتایج دیگر اینکه ،تأثیر مثبت تعامالت فرا اجتماعی
بر گرایش و گرایش بر اصرار به خرید بدون برنامهریزی به تأیید رسید ،اما تأثیر مثبت تعامالت فرا
اجتماعی بر لذت درک شده تأیید نشد .پژوهشی توسط بوسلیم ،حسین و الحاد )2114( 11با عنوان
« عوامل موثر بر مشارکت مشتری در تجارت اجتماعی وب سایت ها :مرور ادبیات منظم» صورت
گرفته است .این مطالعه با استفاده از رویکرد بررسی ادبی سیستماتیک در مطالعات تعامل با مشتری
در زمینه تجارت اجتماعی انجام شده است .نتایج نشان می دهد که نظریه ها و عوامل اجتماعی نقش
مهمی در تعامل مشتری با عوامل تکنولوژیکی ایفا می کنند .مهم تر از همه ،از نتایج بررسی شده،
یک چارچوب تحقیق برای نشان دادن عوامل که بیشترین تاثیر را در رفتار تعامل با مشتری نشان
میدهد ،توسعه دادهشد .پژوهشی توسط هتیاراچچی ،ویکراماسینگ )2118( 21با عنوان «تاثیر تجارت
اجتماعی بر تصمیمات مصرف کننده» صورت پذیرفته است .این پژوهش به عنوان یک مطالعه کمی
انجام شد که شامل یک بررسی مقطعی و جمع آوری پاسخ معتبر از کاربران فیس بوک بود .مدلسازی
معادالت ساختاری ( )SEMبرای تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها استفاده شده است .یافتههای
پژوهش ،اثرات مثبت قابل توجهی از تجارتاجتماعی بر روی تمام مراحل تصمیمگیری خریداران
داشت .نیاز به شناسایی ،جستجوی اطالعات ،ارزیابی جایگزین ،تصمیم خرید و تصمیم گیری پس از
خرید است .بنابراین ،این مطالعه اهمیت استفاده از استراتژی تجاری مناسب برای سازمانهای تجاری
را برجسته می کند .پژوهشی توسط غفور حسن ( )2118با عنوان «تاثیر رسانه های اجتماعی بر
رفتار مصرف کننده در فرآیند تصمیم گیری در مورد خرید محصول» صورت گرفته است .اهداف
تحقیق برای روشن ساختن تاثیر رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کننده در هنگام تصمیم گیری
در مورد خرید محصول است .داده های کمی از پرسشنامه جمع آوری شده است و داده های کیفی
از دو مصاحبه نیمه ساختاری ،ابزار جمع آوری داده ها برای این مطالعه است .یافته ها بیان می کند
که تاثیر رسانه های اجتماعی بر اساس گام های مختلف از فرایند رفتار مصرف کننده در هنگام
تصمیم گیری در مورد خرید محصول تغییر می کند .به این ترتیب ،بیشتر تحوالت مصرف کننده در
طول مراحل تاثیر آن بر رسانه های اجتماعی کاهش می یابد .همچنین که محیط فرهنگی مانند
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ملیتها باعث میشود که رسانههای اجتماعی کمتر یا بیشتر با توجه به مراحل مختلف تصمیمگیری
خرید مصرف کننده موثر باشند .این تحقیق همچنین نشانههایی را برای فروشندگان نشان میدهد
که شانس گرفتن قدرت تاثیر رسانههای اجتماعی را دارند .در نتیجه ،این نتایج دستورالعملهایی
برای مطالعات آینده را برای بررسی تاثیر ویژگیها ،از قبیل جنبه های جمعیت شناختی ،محیط
فرهنگی و واریانس ها و استفاده از آن ،بر تاثیر
رسانه های اجتماعی که ممکن است فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده را تحت تاثیر قرار
دهد مشخص می کند.
مدل مفهومی
شکل 1مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.
حضور اجتماعی

رضایت

ارتباط با خریداران
وفاداری

رفتار
خرید

ارتباط با

شایستگی های
تجارت
اجتماعی

فروشندگان
گروه ها و جوامع
مجازی
حمایت اطالعاتی
سفارشی سازی
قابلیت استفاده

اعتماد

شکل  -9مدل مفهومی پژوهش(یان و همکاران)4192،

فرضیه پژوهش
شایستگی های تجارت اجتماعی بر رفتار خرید زنان مسلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
حضور اجتماعی بر رفتار خرید زنان مسلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
ارتباط با خریداران بر رفتار خرید زنان مسلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
ارتباط با فروشندگان بر رفتار خرید زنان مسلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
گروه ها و جوامع مجازی بر رفتار خرید زنان مسلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
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حمایت اطالعاتی بر رفتار خرید زنان مسلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
حمایت عاطفی بر رفتار خرید زنان مسلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
سفارشی سازی بر رفتار خرید زنان مسلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
قابلیت استفاده بر رفتار خرید زنان مسلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری این
پژوهش زنان مسلمان سه کشور(ایران ،هند و امارات) هستندکه حداقل یکبار از طریق شبکه اجتماعی
تلگرام ،اینستاگرام خرید داشته اند و قابل دسترسی هستند که تجربه استفاده از شایستگی های
تجارت اجتماعی را داشته اند و درک مناسبی از شایستگی های تجارت اجتماعی دارند .حجم نمونه
در این تحقیق بر اساس جدول مورگان  483نفر می باشد .در این پژوهش با توجه به در دسترس
نبودن تمامی مشتریان ،از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است .در تدوین پرسشنامه از مقیاس
پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است .پرسشنامه شامل  23سوال تخصصی بود که سهم هر یک
از شایستگی های تجارت اجتماعی  4سوال است.
تحلیل یافته ها
برای بدست آوردن روایی پرسشنامه ،از روش محتوایی استفاده شده است .بدین منظور پرسشنامه
در اختیار چند استاد دانشگاه و چند خبره در این زمینه قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات پیشنهاد
شده آن ها ،پرسشنامه اعتبار الزم را در زمینه سواالت به دست آورد .به منظور تعیین پایایی
پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .بدین منظور ،نمونه اولیه شامل  41نفر انتخاب
و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد؛ سپس با استفاده از داده های این  41پرسشنامه و به کمک نرم
افزار  ،SPSSمیزان ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج آن به شرح جدول  2است و نشان
می دهد که پرسشنامه پژوهش از پایایی الزم برخوردار است ،چرا که اعداد باالتر از  194است.
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جدول -4مقادیر آلفای کرونباخ

متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

شایستگی تجارت اجتماعی

1/81

حضور اجتماعی

1/85

ارتباط با خریداران

1/84

ارتباط با فروشندگان

1/11

گروه ها و جوامع مجازی

1/41

حمایت اطالعاتی

1/82

حمایت عاطفی

1/83

سفارشی سازی

1/81

قابلیت استفاده

1/82

برازش مدل ساختاری
برای بررسی برازش مدل ساختاری از معیارهای  R2و  Q2استفاده شده است که مقادیر هر یک در
جدول  4آمده و نشان دهنده برازش مناسب مدل ساختاری است.
جدول -3معیارهای  R2و Q2
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شایستگی های تجارت اجتماعی

R2

Q2

حضور اجتماعی

19228118

1911111

ارتباط با خریداران

19825311

19245318

ارتباط با فروشندگان

19281241

19252253

گروه ها و جوامع مجازی

19142583

19211348

حمایت اطالعاتی

19431125

19221532

حمایت عاطفی

19214531

19241125

سفارشی سازی

19841352

19224215

قابلیت استفاده

19481345

1911111
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برازش مدل کلی

برای برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می کند .از
معیار  GOF21استفاده می شود .با توجه به سه مقدار  1932،1922 ،1911به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای  ،GOFمقدار  19348521به دست آمده برای  GOFنشان از
برازش قوی مدل کلی دارد.
شکل ،2ضرایب مسیر و شکل ،4مدل تحقیق را در حالت معناداری ضرایب ()T_values
نشان می دهد .با توجه به شکل های  2و  4می توان گفت ،وقتی آماره تی برای هر یک از
ضرایب مسیر ،باالتر از آستانه معناداری ( )1/12باشد ،می توان نتیجه گرفت آن فرضیه در
سطح اطمینان  15درصد تایید می شود ،بنابراین در فرضیه اول پژوهش ،شایستگی های
تجارت اجتماعی بر رفتار خرید زنان تاثیر معناداری دارد ( 19543و عدد معناداری .) 89511
در فرضیه دوم پژوهش ،حضور اجتماعی بر رفتار خرید زنان تاثیر معنی داری دارد ( 19413و
عدد معناداری  .)89481در فرضیه سوم پژوهش ،ارتباط با خریداران بر رفتار خرید زنان تاثیر
معنی داری دارد ( 19225و عدد معناداری  .)49184در فرضیه چهارم پژوهش ،ارتباط با
فروشندگان بر رفتار خرید زنان تاثیر معنی داری دارد ( 19448و عدد معناداری  .)19184در
فرضیه پنجم پژوهش ،گروه ها و جوامع مجازی بر رفتار خرید زنان تاثیر معنی داری دارد
( 19448و عدد معناداری  .)19184در فرضیه ششم پژوهش ،حمایت اطالعاتی بر رفتار خرید
زنان تاثیر معنی داری دارد ( 19448و عدد معناداری  .)19184در فرضیه هفتم پژوهش،
حمایت عاطفی بر رفتار خرید زنان تاثیر معنی داری دارد ( 19448و عدد معناداری .)19184
در فرضیه هشتم پژوهش ،سفارشی سازی بر رفتار خرید زنان تاثیر معنی داری دارد (19448
و عدد معناداری  .) 19184در فرضیه نهم پژوهش ،قابلیت استفاده بر رفتار خرید زنان تاثیر
معنی داری دارد ( 19448و عدد معناداری  .)19184برای اندازه گیری اثر تعدیل کنندگی از
رویکرد تعاملی استفاده شده است.
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شکل -4مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد منبع :یافته های پژوهشگر
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شکل -3مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری منبع :یافته های پژوهشگر
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نتیجهگیری و پیشنهادات
این پژوهش با هدف تاثیر شایستگیهای تجارت اجتماعی بر تمایل رفتار خرید زنان صورت
پذیرفته است .زنان به عنوان بزرگترین طیف مصرف کننده کشور محسوب می شوند .همانطور که
اشاره شد ،تعداد اندکی از پژوهشهای گذشته عوامل و متغیرهای بررسی شده این تحقیق را به طور
همزمان بررسی کردهاند و خال بررسی همزمان آن محسوس است .این تحقیق میتواند جزء اولین
تحقیقات در این زمینه باشد که بطور هم زمان توانسته تمامی عوامل را در قالب یک مدل بررسی
کند.
در بررسی فرضیه اصلی تحقیق ،مشخص شد که شایستگی های تجارت اجتماعی بر تمایل به
خرید زنان موثر است و این فرضیه تایید گردید .در مرور ادبیات تحقیق مطالعه ای که بتواند تمامی
متغیرهای تجارت اجتماعی را بررسی کند ،یافت نشده است .این تحقیق نشان داد بررسی شایستگی
های تجارت اجتماعی بر تمایل خرید زنان ،تمامی شایستگی های ذکر شده در این پژوهش تاثیر
مثبت و معناداری دارند .در نتایج این پژوهش مشخص شد حضور اجتماعی و قابلیت استفاده ،بر
تمایل به خرید به طور مثبت و معنادار تاثیر می گذارند ،این نتیجه با یافته های هتیاراچچی،
ویکراماسینگه و راناسانگا ( )2118و حاجیلی ( )2114مطابقت دارد .در یافته های این پژوهش،
مشخص شد سفارشی سازی بر تمایل به خرید زنان اثر مثبت و معناداری دارد که به تحقیق گاتائوتیس
و مدزیاسین ( )2113بسیار نزدیک است.
همچنین نتایج نشان داد که گروه های مجازی بر تمایل خرید زنان موثر و معنادار است .این
نتیجه همراستا با تحقیق شیخ وهمکاران ( )2111می باشد .در ادبیات پژوهش مطالعه ای که به سایر
فرضیات فرعی پرداخته شده باشد ،یافت نشد .نتایج این تحقیق مبرهن است که شایستگی های
تجارت اجتماعی بر تمایل خرید زنان موثر بوده و باعث تشویق آن ها به خرید می شود در همین
راستا با توجه به فرضیه اصلی تحقیق که تایید تاثیر شایستگی های تجارت اجتماعی بر تمایل به
خرید زنان است و همچنین موثر بودن تمامی شایستگی های تجارت اجتماعی اهم از (حضور
اجتماعی ،ارتباط با خریداران ،ارتباط با فروشندگان ،گروه ها و جوامع مجازی ،حمایت اطالعاتی،
حمایت عاطفی ،سفارشی سازی و قابلیت استفاده) بر تمایل به خرید زنان می باشد ،بدین منظور
پیشنهادهایی ارائه می شود:
 )1ایجاد کانال های ارتباطی قوی با افراد آگاه در زمینه محصوالت؛
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 )2برقراری راه های ارتباطی سریع تر با فروشندگان محصوالت به منظور بدست آوردن اطالعات
درباره محصوالت و نگرش در مورد آن ها
 )4ایجاد فضایی به منظور اشتراک اطالعات توسط زنان با گروه های فامیلی و تشویق زنان به حمایت
اطالعاتی از اعضای گروه ها
 )3ایجاد محیطی برای توجه ویژه به مشکالت زنان و کمک تمامی کاربران برای حل این مشکل ها
 )5امکان ایجاد سفارشی سازی محصوالت توسط زنان و طراحی و ارائه کاالها و خدمات بر اساس
نیازهای زنان
 )2ایجاد مکانی برای کسب اطالعات صحیح از محصوالت با سرعت باالتر وخرید آسان و کم هزینه
تر برای زنان
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