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چکيده
امروزه اینستاگرام از جمله شبکههاي اجتماعی است که با محوریت اشتراکگذاري عکس ،توانسته استت بته بستیاري
از پیشبینیها مبنی بر حرکت شبکههاي اجتماعی به سمت سایتهاي عکس محور جامه عمل بپوشاند .هرچند اینستتاگرام
به عنوان پدیدهاي نوظهور براي اشتراکگذاري عکس و فیلمهاي کوتاه طراحی شده و هتد

از ایجتاد آن فتروش کتا

نبوده است؛ اما استفادۀ گوناگون کاربران از آن باعث شده تا به جایگاهی مهم براي معرفی محصو ت برندهاي خانگی و
کوچک برسد .از طرفی ،در ایران فیلترینگ برخی ستایتهتا و دسترستی نداشتتن کتاربران بته زیرستاختهتا و اباارهتاي
مناسب ،باعث شده است استفاده از اینستاگرام براي فروش این نوع کا ها و خدمات افاایش یابد .بنگاههتاي اتتصتادي در
ایران با معرفی کا و خدمات مرتبط با مد ،لباس و لوازم آرایشی در اینستاگرام توانستهاند از این محیط بته عنتوان ویتترین
خود استفاده کرده ،محصو ت خود را به نمایش بگذارند .پژوهش حاضر به منظور بررستی انگیتاه خریتد اینترنتتی از راه
شبکه اجتماعی اینستاگرام براي خریدهاي لذتباور در شهر تهران طرحریاي شد .در این پژوهش عوامل انگیاشتی بتراي
ترغیب افراد به خرید لذتباور از راه صفحات اینستاگرام در جامعه دارندگان صفحه اینستاگرام در تهران بررسی شتد .بته
علت نامحدود بودن جامعه آماري پژوهش و در اختیار نبودن اطالعتات و آمتار دتیتز از تعتداد خریتداران کتا از طریتز
شبکه اینستاگرام در تهران ،تعداد نمونه از راه فرمتول نستبت مربتو بته تعتداد نمونته جامعته نامحتدود ،محاستبه و حجتم
نمونه 213نفر انتخاب شد .در این پژوهش تعیین شد که چه عواملی ،با چه میاان اهمیتی بر انگیاه خرید لذتبتاور در ایتن
شبکه اجتماعی در شهر تهران مؤثرند .در این مقاله پنج ارزش لتذتبتاور در خریتد از طریتز اینستتاگرام بررستی شتد .در
گردآوري ادبیات موضوعی ایتن پتژوهش از اطالعتات مکتتوب کتابخانتهاي و بتراي جمت آوري اطالعتات خریتتتتداران
احتمالی از پرسشنامه استفاده شد .ضمنا براي تأیید یا رد فرضیههاي مورد استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون
استفاده شد .نتایج حاصتل از پتژوهش نشتان متیدهتد کته خریتدهاي لتذتبتاور از راه اینستتاگرام در تهتران تحتت تتأثیر
* نویسنده مسؤول
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ماجراجویی/کاوش و عامل روابط اجتماعی اتفاق می افتتد .لتذا فروشتندگان بتا ترعیتب ایتن دو جنبته در ایجتاد صتفحات
معرفی کا و خدمات خود در اینستاگرام میتوانند در فروش محصو ت و ختدمات از جتنس لتذتبتاور موفتزتتر عمتل
کنند.
واژگان کليدي :خرید اینترنتی ،انگیاه خرید لذتباور ،اینستاگرام.
مقدمه

اینستاگرام شبکه اجتماعی اشتراکگذاري عکتس و

امتتروز یکتتی از محبتتوبتتترین روشهتتاي تجتتارت،

ویدئو است که این امکان را به کتاربران ختود متیدهتد

خرید اینترنتی 2در دنیاي وب استت .شتما متیتوانیتد در

که عکسها و ویدئوهاي ختود را در دیگتر شتبکههتاي

زمانهاي گونتاگون ،در هتر زمتان و مکتان ایتن کتار را

اجتماعی (نظیر فیس بوک ،تتوئیتر ،تتامبلر و فلیکتر) 9بته

انجام دهید .به معناي واتعی ،هر کسی متیتوانتد صتفحه

اشتراک بگذارند .اینستاگرام بهوسیله کوین سیستروم 4و

اینترنتی خود را ساخته ،کا هاي متورد نیتازش را در آن

مایک کریگر 1خلتز و در اکتبتر  1323راهانتدازي شتد.

ارایه دهد .تجارت الکترونیک به شکل کنتونی در ستال

سرویس بسرعت محبوبیت کسب کرد و به بیش از 233

 2332محقز شد .از آن زمان هااران هاار کسب و کار

میلیون کاربر تتا آوریتل  1321و  933میلیتون کتاربر تتا

و تجار وارد این دنیا شدهاند .در میتان اباارهتاي موجتود

دسامبر  1324رسید .بر اساس آخرین آماره منتشتر شتده

براي ارتبا با دنیاي وب میتوان به یکی از جدیتدترین

در پایگتتاه اینستتتاگرام تتتا پای تان ستتال  1321ایتتن تعتتداد

و محبتوبتترین آن؛ یعنتی شتبکههتتاي اجتمتاعی اشتتاره

کاربر به  433میلیون نفر رسیده است و طبز پیشبینی تتا

کرد .همانطورکه می دانیم ،فروش کتا و ختدمات در

سال  1322تعداد کاربران این شبکه اجتماعی بالغ بر233

ستتالهتاي اختتتیر تغییترات زیتادي کترده استت .انتواع

میلیون نفر خواهد شد.

محصو ت را متیتتوان از راه اینترنتت و فروشتگاههتاي

فیسبتوک در آوریتل  ،1321اینستتاگرم را بته مبلتغ

اینترنتتتی خریتتداري کتترد .اگرچتته درگذشتتته فتتروش

یک میلیارد د ر (بته صتورت نقتد و ستهام) خریتداري

اینترنتی به محصو تی مانند کتاب ختم میشد؛ ولی این

کتترد .در ستتال  1329اینستتتاگرام  ٪19رشتتد کتترد؛ در

روزها این روند بته فتروش منتال و اتومبیتل نیتا رستیده

حالی که فیس بوک به عنوان کمپانی مادر تنها  ٪9رشد

است؛ آن هم نه تنها از طریز اینترنت؛ بلکه فقتط و فقتط

را تجربه کرد .این درحالی است که ایتن رشتد همانتان

بهوسیله چند تطعه عکس محصول و صد البتته اعتمتادي

ادامه دارد؛ به گونه اي که تا پایان سال  1321و بر اساس

که فروشگاههاي برخط بتراي مشتتریان ختود بته وجتود

آمار منتشر شده در سایت اینستاگرام رشتدي حتدود 43

آورده اند .کتافی استت کته ایتن دو متوج بتازار فتروش

درصدي را نسبت به زمان خرید آن توسط فتیس بتوک

اینترنتی و شتبکه هتاي اجتمتاعی بتا هتم برختورد کننتد؛

پشت سر گذاشته است .گفته متیشتود اگتر اینستتاگرام

خواهیم

همین رشد را حفت کنتد ،از فیستبوک بارگتتر خواهتد

آنگاه شاهد بازاري بسیار بارگ و تابل انعطا
1

بود که هماکنون بارزترین آنها اینستاگرام است.

1- Shopping online
2- Instagram

شد.
3- Facebook, Twitter, Tumblr and Flickr
4- Kevin Systrom
5- Mike Krieger
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در ایران بسیاري از ارائهکنندگان محصو ت مترتبط

هستند .به همین دلیل ،بررسی تأثیر ارزشهاي لذتباور

با مد ،لباس و لوازم آرایشی توانستهاند از اینستتاگرام بته

بر انتخاب محصول و به دنبال آن رفتار مصتر کننتده؛

عنوان ویترین خود استفاده کرده ،به نمایش محصتو ت

به خصوص مصر

کنندگان جوانتر با اهمیت است.

بپردازند .بتا توجته بته اینکته آمتار دتیقتی از مشتتتترکان
ایتنستاگرام در ایران وجود ندارد؛ ولی بتر استاس تعتداد

اهداف پژوهش
هتد

نصتتبهتتاي اینستتتاگرام در کافتته بتتازار تتتتتخمین زده

کلتی از ایتن پتژوهش ،شناستایی و بررستی

میشود حدود  2میلیون نفتر در ایتران ع تو ایتن شتبکه

عوامل موثر بر انگیاه خریدهاي لتذتبتاور از راه شتبکه

اجتماعی باشند که آمار آن بتهطتور فااینتدهاي در حتال

اجتماعی اینستاگرام در شهر تهران بود که در تالب سته
فرعی زیر پیگیري و تبیین شد:

افاایش است.

هد

طرح مسأله

راه شبکه اجتماعی اینستاگرام در بین اع اي ایتن شتبکه

 بررسی عوامل مؤثر بر انگیتاه لتذتبتاور خریتد ازدر این پژوهش سعی شد تأثیر عوامل لذتباور را بر
رفتتتار مصتتر کننتتدگان در خریتتدهایی کتته از راه

اجتماعی در تهران؛
 -بررسی تأثیر انگیاه لذت باور بر تصتد جستتجو در

اینستاگرام در تهران صورت میپذیرد ،مطالعه شود .در

شتتبکه اجتمتتاعی اینستتتاگرام در اع تتاي ایتتن شتتبکه

این مسیر براي شناسایی متغیرهایی مرتبط با ارزشهتاي

اجتماعی در تهران؛

لذتباور 2از یک طبقهبندي که توستط تتو و همکتاران

1

( )1332ارائتته شتتده بتتود ،استتتفاده شتد .ایتتن پتتتتتژوهش
انتتتگیاه خرید برخط را به دو طبتتقه انگیاه خرید فایده
باور 9و انگیاه خرید لذتباور دستهبندي کرده است.

 بررستتی تتأثیر تصتتد جستتتجو بتتر تصتتد خریتتدهايلذتباور در اع اي این شبکه اجتماعی در تهران.
ضمنا در پایان از نتایج این پتژوهش متیتتوان بتراي
جایگاه سازي محصو ت مصرفی و ترفیعتات در شتبکه
اجتماعی اینستاگرام استفاده کرد.

ضرورت و اهميت پژوهش

از طرفی ،مطالعه رفتتار مصتر کننتده بتراي درک

بیشتر مصر کننتدگان د یتل لتذتبتاور خریتد را

بیشتر از خرید لذتباور زم و ضروري استت .امتروزه

نسبت به د یل فایده باور آن تترجی دادهانتد کته ایتن

شتتیوع خریتتد لتتذتبتتاور در بتتازار علتتت افتتاایش

مطلب در مورد نسل جتتتوان براحتتتتی تابتل مشتتاهده

پژوهشهاي دانشگاهی در متورد ایتن موضتوع استت.

است .امروزه با وجود شبکههاي اجتماعی و در دسترس

ضتمنا بتا توجته بته نوپتا بتودن جامعته ایتران از لحتا

بودن اینترنت در نسل جتوان گرایشتی ایجتاد شتده کته

پرداختن به مباحث بازار و بازاریابی ،این موضوع؛ یعنی

بهدنبال آن افراد به داشتن سبک زندگی مدرن ،مخارج

بررستتی ارزشهتتاي لتتذتبتتاور بتتر رفتتتار خریتتد

نمادین و خرید محصو ت داراي نتام و نشتان تجتاري

مصر کنندگان ،یکتی از روشهتاي زم و ضتروري

بتارگ و معترو

و محصتو ت مطتابز بتا متد مشتتاق
1- Hedonic Values

2- To et al
3- Utilitarian Values

براي تولیدکنندگان و سازمانهاست.

این پژوهش بهطور نوآورانه عوامل مهتم و متؤثر در
ارزشهاي لذتباور هنگام خرید از راه شبکه اجتمتاعی
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اینستاگرام را بررسی کرد و نگاه جتام تتري نستبت بته

محدودیت تابل استتفاده استت و ایتن امکتان را برایتتان

پژوهشهاي انجام گرفته در این حوزه داشت .همانین،

فراهم میکند که به آسانی ع و آن شوید و مشخصات

همتته فروشتتندگان محصتتول کتته جنبتته لتتذتبتتاور

شخصتتی یتتا شتترکتی ختتود و بیتتوگرافی ختتود را در آن

محصو تتتشان بیتتشتر مورد توجتتته تتتترار متیگیترد،

بگذاریتتد .در ایتتن ف تتاي مجتتازي (اینستتتاگرام) نتتوع

بهره برداران اصلی این پژوهش هستند.

محصول براي معرفی از دو جنبه محصو ت فایتده بتاور
و لذتباور مورد توجه محققان ترار گرفته است.

چهارچوب نظري پژوهش

انگیاه فایده بتاور داراي ویژگتی هتاي محستوس و

ب تدون شتتک ،اینستتتاگرام را متتیتتتوان از مهتتمتتترین

واتعی است و مصر

هدفگرا نیا نامیده میشود .بهطور

پدیده هاي ترن جدید در زمینه انتشار محتتواي عکاستانه

عمده بهوسیله خواسته براي ارضاي یک نیاز اساستی یتا

مبتنی بر ف اي اینترنت و سختافاارهاي جدید دانست.

انجتام یتک وظیفته تحریتک متیشتود (هتولبروک و

گسترش بیوتفه و انفجاري کاربران ایتن برنامته عرضته

همکاران 2.)2313 ،در فرهنگ غربی ،چنین محصو تی

شده بر روي گوشیهاي همتراه هوشتمند در درجته اول

اغلب سودمند یا ضروري نامیده متیشود(استتراهیلویتا،

وابسته به محبوبیت رو به فاونی این نوع از سخت افاارها

 1.)2333محصو ت فایدهبتاور بتراي ارضتاي نیازهتاي

دیگتر ،نتیجته رویکترد

ضروري و عملکردي مصر کننتتتدگان ختتریداري و

مناسب مدیران این شرکت در بهتره بترداري از فرهنتگ

آنهتا مترتبط بتا

در جوام گونتاگون و از طتر
جدید مصر

به وجود آمده توسط شترکتهتاي اپتل،

مصتتر

می شوند و همانین ،مصر

حتتل مستتألهاي استتت کتته بتتا آن مواجهنتتد و

گوگل و بهتازگی مایکروسافت استت .طتی چنتد ستال

مصر کنندگان بهدنبال حل مسأله هستند (ریو ،پتارک

اخیر رشد شبکههاي اجتماعی در میان افراد زیاد بتوده و

و فیتتک 9.)1336 ،در انتختتاب و تصتتمیمگیتتري

بسیاري از راه این شبکهها کسبوکارهاي مختلف ختود

محصتتو ت فایتتدهبتتاور ،مصتتر کننتتدگان رویکتترد

را در ایتتران گستتترش داده و بتته همتته شناستتاندهانتتد  .از

بهحداکثر رساندن فایده و عملکرد را دارند و ت تاوت

شبکههاي اجتمتاعی پرطرفتدار و پربازدیتد متیتتوان بته

آنها بر اساس فعالیتهاي شناختی و هد گراست و به

گوگتتل پتتالس و تتتوییتر و فتتیس بتتوک ،لینکتتدین و

انجام یک وظیفه ضروري گرایش دارد.

اینستاگرام اشاره کرد که نقش اساستی را در برندستازي

در مقابل ،انگیاه لذتباور شتامل محصتو تی استت

شرکتها برعهده داشتهاند .شبکه اینستتاگرام ستریعتر از

که داراي ویژگیهاي ذهنی و غیرمحسوس بوده ،یتک

آناته همتته انتظتارش را داشتتتند ،در حتال افتتاایش دادن

کننتده ایجتتتتاد

واکنتش لتتتذتبخش را براي مصر

کاربرانش است و هماکنون چندین میلیون نفتتر ع تتتو

می کنند .مصر

آن بتتوده ،به فعالیتهاي خاص ختود متیپردازنتد .ایتن

خیال و توهتتم ،انگیختتتتگی ،انگیاش حستی و لتتذت

شبکه مکان مناسبی براي انجتام تبلیغتات استت .اگتر در

استتت (هتتولبروک و همکتتاران .)2313 ،ایتتن نتتوع

این شبتتتکه بته فعالیتتتت مستتتمر بپتتردازید ،متیتوانیتد

لتتتذتگتترا نیا نامیتده میشود،

فالوور(پیرو) جمت کترده ،پستتهتاي ختود را بتا افتراد
بیشتري به اشتراک بگذارید .اینستاگرام براي همه بتدون

مصتتر

که مصتر

لذتباور بهدنبال تفری  ،سترگرمی،

1- Holbrook & Hirschman
2- Strahilevtize
3- Ryu, Park & Feick
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بهطور عمده به وسیله خواسته براي لذت نفسانی ،خیالی

مفاهیم ذهنی از ویژگی هاي غیرمحستوس محتصتتتول

و تفتری تحریتک متیشتود .در فرهنتگ غربتی چنتین

درنظتترگتتتتترفته متتتی شتتتتتوند(مورت و روز;1334،

محصتتو تی کتتم ارزش و بیهتتوده نامیتتده متتیشتتوند

زاجنک و مارکوس.)2311،

(استراهیلویتا .)2333 ،در وات  ،محصتو ت لتذتبتاور

همانگونه کته عنتتتتوان شتد ،پتژوهش پتیش رو بتر

براي ارضاي خواستههاي مصر کننده براي لذتهتاي

مبناي پژوهش تو و همکاران بتا عنتتتتوان «انگیتاه هتاي

احساسی یتا ارضتاي نتتتیازهاي نمتادین کته مترتبط بتا

خرید اینترنتی :مطالعته بتر استاس ارزش فایتدهگرایتی و

احستتاس آنهتتا از دیتتتتگران و احستتاس دیگتتران از

لذت گرایتی» انجتام پذیرفتته کته در جامعته خریتداران

می شوند (ریو ،پتارک و

اینترنتتتی تتتایوان در ستتتتال  1323انجتتام شتتده استتت .بتتا

آنهاست ،خریداري و مصر
فیک.)1336 ،
مفهوم مصر

توجتتتته بتته یافتتته هتتاي ایتتن پتتژوهش ،متتدل مفهتتومی
لذتباور مشخص میکند که افتراد،

استخراجی مطابز شکل  2براي بررسی انگیاه لذتبتاور

بستیاري از محصتو ت را بتراي احساستات و تصتویر

خرید در شبکه اجتماعی اینستاگرام پیشنهاد شد .در ایتن

ذهنی که محصول ممکن استت داشتته باشتد ،مصتر

راستا ،تأثیرات پنج عامل بر انگیتاه لتذتبتاور خریتد در

میکنند  .این اصل از یک باور نشأت میگیرد که افراد

شبکه اجتماعی اینستاگرام و همانین ،در ادامه پژوهش،

بستیاري انتواع محصتول را تنهتا بتراي ایتن کته آنهتا

تصد جستجو و تأثیر انگیاه لذتباور بتر تصتد خریتد از

میتوانند کار را انجام دهند ،خریداري نمیکنند؛ بلکته

راه ایتتن شتتبکه اجتمتتاعی در جامعتته خریتتداران و از راه

براي آنها مفهوم خاصی دارد؛ و محصو ت لتذتبتاور

اینستاگرام در شهر تهران بررسی شد.

بهطتورکلتی بتر حستب احتمتا ت بتراي ختودافاایی و

شکل  – 1مدل پژوهش
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در ادامه ،بر اساس مبتانی نظتري ،فرضتیات و متغیرهتاي

متتیکننتتد ارزشتتمند متتیشتتمارند و نیتتا از فعالیتتتهتتاي

پژوهش تعریف می شود:

اجتماعی هنگتام خریتد لتتتذت متیبرنتد .ولفینبتارگر و
گیلی 2اعتقاد دارند که ظهور جامعه مجازي ،این ماایتاي

ماجرا جويي /کاوش

اجتماعی را از دوستان و خویشاوندان فترد ،بته دوستتانی

بنا به نظر وستبروک و بالک )2311( 2متاجراجویی

که از راه اینترنت با آنها آشنایی و ارتبتا دارنتد ،تغییتر

بدین معناست که مشتریان با چیتاي جالتب ،نتو و بتدی

داده استتت .خریتتداران اینترنتتتی متتیتواننتتد اطالعتتات و

برخورد کننتد و لتذت کتاوش و کشتف را طتی فراینتد

تجربیات خرید خود را بتا افترادي کته عالیتز مشتترک

خرید تجربه کنند .شري )2333( 1معتقد است کته طتی

دارند ،بهطور برخط به اشتتراک بگذارنتد .ختود تجربته

فرایند خرید ،نیاز خریدار به شتور و هیجتان جستمانی و

خرید از طریز شبکههاي اجتماعی نیا میتواند موضتوع

شتتهوانی بمراتتتب بیشتتتر از ختتود کا ستتت .وبستتتر و

بحتتث و گفتتتتتگوها باشتتد و موجبتتات ستترگرمی خریتتد

همکاران )2339( 9اشاره میکنند که افراد هنگام تعامتل

اینترنتی را فراهم کند .از طرفی ،امروزه تأثیر شتبکههتاي

با رایانه حس کنتتتجکاوي را تجربته متیکننتد کته ایتن

اجتماعی بر روابط اجتماعی انسانهتا بتر کستی پوشتیده

کنتتجکاوي می تواند به ماجراجویی بینجامتد .بنتابراین،

نیست .بشترین حوزهاي که از شبکههاي اجتمتاعی تتأثیر

فرضتتتیه اول بتتته شتتتکل زیتتتر ارائتتته شتتتد کتتته در آن

پذیرفتتته ،حتتوزه ارتباطتتات و تعتتامالت انستتانی استتت.

ماجراجویی /کاوش به عنوان مستقل و انگیاه لذت بتاور

شبکه هتاي اجتمتاعی مرزهتاي تتراردادي و عرفتی را از

خرید در شبکه اینستاگرام ،متغیر وابستته در نظتر گرفتته

میتتان برداشتتته و افتتراد را از وراي مرزهتتاي جغرافیتتایی،

شده است:

فرهنگی ،سیاسی ،اتتصادي و عقیتدتی کنتار هتم نشتانده

 .H1بین متاجراجویی  /کتاوش و انگیتاه لتذتبتاور

است .همانین ،شبکههاي اجتماعی حوزه اطتالعرستانی

خریتتد از راه شتتبکه اینستتتاگرام رابطتته مثبتتت معنتتاداري

را نیتا دگرگتون کترده استت .ایتتن شتبکههتا رجتوع بتته

وجود دارد.

رسانههاي مکتوب و سنتی را بشدت کاهش داده استت؛
زیرا شتاب نهفته در زندگی شتهري تترن بیستت و یکتم

روابط اجتماعي

4

افراد را به دانستن لحظه به لحظه اخبار ناچار میکنتد .در

داون و همتتتتکاران )2333( 1نتتشان متتیدهنتد کتته

چنین شرایطی ،شبکههاي اجتمتاعی دنبالتهمحتور 1ماننتد

تعامل اجتتتماعی که در جتریان خرید شتتکل میگیترد،

اینستتتاگرام در شتتکلگیتتري ایتتن روابتتط؛ خصوصتتا در

معمو علت اصلی مشتریان براي اتدام بته خریتد استت.

حوزه کسبوکار داراي اهمتیت ویژهاي هستند.

آرنولد و رینولدر )1339( 6مدعیاند که بسیاري از افراد

بنابراین ،فرضیه دوم به صورت زیر ارائه شتد کته در

خریتد

آن«روابط اجتمتاعی» بته عنتوان متغیتر مستتقل و انگیتاه

وتتی را که با دوستان یا اع اي ختانواده صتر

لتتذتبتتاور در شتتبکه اینستتتاگرام ،متغیتتر وابستتته در نظتتر
1- Westbrook and Black
2- Sherry
3- Webster et al
4- Social
5- Dawon et al
6- Arnold and Reynolds

گرفته شده است:
7- Wolfinbarger and Gilly
8- Following-Oriented
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 .H2بین«روابط اجتماعی» و انگیاه لذتبتاور خریتد

آنکه چاودان و همکتاران )1333 ( 6بتر ایتن باورنتد کته

در شتتبکه اجتمتتاعی اینستتتاگرام رابطتته مثبتتت معنتتاداري

گرفتن تخفیف بهتر به مصر کنندگان احستاس شتادي

وجود دارد.

و مسرت میدهد؛ زیرا ختتتریداران ختود را خریتدارانی
باهوش و زرنتتتتگ متی پندارنتد .آرنولتد و رینولتدز( 2

آگاهي از روندها

1

 ) 1339نشان میدهند که خریداران هنگامی کته تصتور

آگاهی به این واتعیت اطالق متیشتود کته مصتر
کنندگان با هد

آمتوختن دربتاره رویتدادها و رونتدها

اتدام به خرید میکنند (آرنولد و روینولا.)1339 ،

1

کنند بهواسطه یک چانهزنی و معتتتتامله شتیرین ،رتابتت
را بردهاند ،احساس شتتادي می کنند .تخفیف گرفتن یتا
معامله شیرین کردن ممکن است به حس رضایت منجتر

خریتتتداران از راه اینترنتتتت متتتیتواننتتتد اطالعتتتات

شود .خریداران اینترنتی در شتبکه اجتمتاعی اینستتاگرام

گوناگونی را درباره برنتدها ،محصتو ت و رویتدادهاي

ممکتتن استتت از راه فراینتتد خریتد ،ارزش لتتذت کستتب

جدیتد کشتف ،ارزیتابی و درک کننتد و از ایتن فراینتد

کنند؛ زیرا هیجان و درگیتري احساستی بیشتتري فتراهم

لذت ببرند .همانین ،مطالعه پارستتتونا ) 1331 ( 9نشتان

میآورد .بر این اساس ،فرضیه چهارم به شکل زیر ارائه

میدهد که تويترین انگیاه براي خریداران اینترنتی این

شتتد کتته در آن « ارزش » بتته عنتتوان متغیتتري مستتتقل و

است که رویداد جدید را کشف کننتد .بتر ایتن استاس،

انگیاه لذتباور در شتبکه اینستتاگرام ،متغیتر وابستته در

فرضیه سوم به شکل زیر ارائه شتد کته در آن « آگتاهی

نظر گرفته شده است:

از روندها » به عنوان متغیر مستقل و انگیاه لتذتبتاور در
شبکه اینستاگرام ،متغیر وابسته در نظر گرفته شده است:
 .H3بین«آگاهی از رونتدها» و خریتد لتذتبتاور در

 .H4بتتین « ارزش » و انگیتتاه لتتذتبتتاور خریتتد در
شبکه اجتماعی اینستاگرام رابطه مثبت معنتاداري وجتود
دارد.

شبکه اجتماعی اینستاگرام رابطه مثبت معنتاداري وجتود
دارد.

اختيار و جايگاه

8

وستتتبروک و بتتالک ) 2311 ( 3معتقدنتتد خریتتداران
ارزش

4

با دریافتت ختدمات رودررو (نفتر بته نفتر ) کته توستط

ارزش به لذتی اطتالق متیشتود کته هنگتام متذاکره

فروشنده در فروشگاههاي فیایکی ارائه میشود ،تتدرت

خریدار با فروشنده طی فرایند چانهزنتی  ،در فترد ایجتاد

و جایگاه کسب میکنند .بنا بهمطالعه پارستونا1331 ( 23

میشود .بابین و همکتاران )2334(1نشتان متیدهنتد کته

) ختتتریداران هنتگام خریتد بترخط متیتواننتد تصتمیم

لتتذت و درگیتتري احساستتی کتته بتتر واستتطه ،در فراینتتد

بگیرند که چه محصو تی را مشاهده کنند ،چته متوتعی

چانهزنی ایجاد میشود ،نوعی ارزشگرایی استت؛ حتال

ستتفارش دهنتتد و چتته زمتتانی آن را دریافتتت نماینتتد.
خریداران اینترنتی میتوانند ستط بتا تري از کنتترل و

1- Idea
2- Arnold & Roynolds
3- Parsons
4- Value
5- Babin et al

6- Chandon et al
7- Arnold & Roynolds
8- Authority and status
9- Westbrook and Black
10- Parsons
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اختیتتار را داشتتته باشتتند .اختیتتار و جایگتتاهی کتته از راه

 .H6بین انگیاه لذتباور و تصتد جستتجوي بترخط

خرید فیایکی و خرید اینترنتی فراهم متیشتود ،از منتاب

مصر کنندگان در شتبکه اجتمتاعی اینستتاگرام رابطته

مختلفی نشأت گرفته استت .اختیتار و جایگتاه در خریتد

مثبت معناداري وجود دارد.

فیایکی از شخص فروشنده و در خرید اینترنتی از تسلط
و کنترل روي تکنولوژي منتج شده است.

اگر مصر کننده بر این باور باشد که یتک صتفحه
در شبکه اجتماعی اینستاگرام کیفیتت سترگرمکننتدگی

بنابراین ،فرضیه پنجم به صورت زیر ارائه شد کته در

بهتري دارد ،موجتب ایجتاد رفتتار جستتجوي کاوشتگرا

آن «اختیار و جایگاه» بته عنتوان متغیتر مستتقل و انگیتاه

میشود و بته واستطه آن ،تصتد خریتد ایجتاد متیکنتد.

لذتباور خریتد در شتبکه اینستتاگرام ،متغیتر وابستته در

بنابراین ،فرضیه هفتم پژوهش به صورت زیتر ارائته شتد

نظر گرفته شده است:

که انگیاه لذت باور بهعنوان متغیرهتاي مستتقل ،و تصتد

 .H5بین« اختیار و جایگاه » و انگیاه لذتباور خرید
در شتتبکه اجتمتتاعی اینستتتاگرام رابطتته مثبتتت معنتتاداري
وجود دارد.

خرید بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدهاند.
 .H7بین انگیاه لذتباور و تصد خرید از راه شتبکه
اجتمتتاعی اینستتتاگرام مصتتر کننتتدگان رابطتته مثبتتت
معناداري وجود دارد.

انگيزههاي خريد ،قصد جستجو و قصد خريد

مطالعته شتتیم و همکتاران )1332( 1رابطتته بتین تصتتد

جامیاوسکی )2331( 2رفتتتتار جستتجو را بته هتد

جستجوي تبل از خرید و تصتد خریتد بتراي خریتداران

گتتتتترا ( همتتراه بتتا برنامتته خریتتد ) و کاوشتتگرا ( بتتدون

اینترنتی را بررسی میکند .نتایج نشان میدهد که تصد

داشتتتتن برنامتتته خریتتتد ) طبقتتتهبنتتتدي متتتیکنتتتتد.

جستتتجوي خریتتداران اینترنتتتی ت تأثیر مثبتتتی روي تصتتد

گرا بته جستتجو متیپردازنتد تتا

خرید آنها دارد .بر این اساس ،فرضیه هشتم پتژوهش بته

اطالعات محصول مورد نظرشتان را جمت آوري کننتد؛

تتترار زیتتر ارائتته شتد کتته در ایتتن فرضتتیه تصتتد جستتتجو

خاصی

بهعنوان متغیر مستقل و تصد خرید بهعنوان متغیر وابستته

مصر کنندگان هد

درحالیکه مصر کنندگان کاوشگرا که هد

در ذهن ندارند ،تنها براي یتافتن اطالعتات محصتول بته

در شبکه اجتماعی اینستاگرام در نظر گرفته شده است:

جستجو میپردازند .لذت رفتار جستجو نته تنهتا از بابتت

 .H8بتتین تصتتد جستتتجو در صتتفحات موجتتود در

چیاهتتایی کتته آنهتتا پیتتدا و کشتتف متتی کننتتد حاصتتل

شتتتتبکه اجتمتتتتاعی اینستتتتتاگرام و تصتتتتد خریتتتتد

میشود؛ بلکه همانین این لذت از خود فراینتد جستتجو

مصر کنندگان رابطه مثبت معناداري وجود دارد.

نیا حاصتل متیشتود .براستاس مطالتب یادشتده ،انگیتاه
لتتذتبتتاور بتتر تصتتد جستتتجو در خریتتد اینترنتتتی ت تأثیر

روش پژوهش

میگذارد .بدین ترتیب ،فرضیه ششم پژوهش بهصتورت

در ایتتن پژوهتتش به توصتتیف و تعییتتتن عتوامتتلی

زیر ارائته شتد کته در آنهتا انگیتاه لتذتبتاور بتهعنتوان

پرداختتته شتتد کتته بتتا انگیتتاه خریتتد در شتتبکه اجتمتتاعی

متغیرهاي مستقل ،و تصد جستجو به عنوان متغیتر وابستته

اینستاگرام در ارتبا بودند .بدین ترتیتب ،ایتن پتژوهش

درنظر گرفته شدهاند:

از پژوهشهاي توصیفی و همبستگی و از بعتدي دیگتر،
1- Jamiszewski

2- Shim et al.
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جاو پژوهشهاي پیمایشی محتسوب متیشتود؛ زیترا بتا

اشتباه مجاز  1درصتد و بتا توجته بته مقتدار  S²محاستبه

استفاده از پرسشنامه ،به گردآوري اطالعات در رابطه بتا

شده ( ) 3.2مقدار  nبرابر عدد  224بهدست آمتد .بتراي

انگیتاههتاي خریتد اینترنتتتی افتراد در جامعته خریتتداران

سهولت محاسبات و تحلیل این مقدار رند و تعتداد 213

مشترک در شبکه اجتماعی اینستاگرام در تهران پرداخته

نمونه بررسی شد.

است.
روشهاي گردآوري دادهها
در این پژوهش از دو روش براي جم آوري دادههتا

قلمرو پژوهش
از نظر مکانی ،با توجته بته اهتدا

پتژوهش ،جامعته

استفاده شد.

آماري در این پژوهش افرادي در تهران را دربرمیگیرد
که تجربه خرید کا و ختدمات از راه شتبکه اجتمتاعی

مطالعات کتابخانهاي

اینستاگرام را داشتهاند .از نظتر زمتانی ،ایتن پتژوهش در

براي انجام مطالعات اولیه و تدوین طترح پژوهتتش،

سال  2934صورت گرفته و مدت زمان انجتام آن شتش

طراحی ستؤالهتاي پتژوهش و فتتترضیههتا و نیتا بتراي

ماه ( از شهریور  2934تا اسفند  ) 2934بوده است.

تتدوین ادبیتات پتژوهش ،شتامل :مبتانی نظتري تجتارت
الکترونیک و رفتار مصر کننده و انگیاههاي خرید ،از

تعيين حجم نمونه
بهعلت نامحدود بودن جامعه آمتاري پتژوهش ،و در
اختیار نبودن اطالعات و آمار دتیتز از شتمار خریتداران

انتتواع اطالعتتات مکتتتوب کتابخانتتهاي ،شتتامل :مقتتا ت
خارجی و داخلی ،کتابها و مناب اینترنتی و سایتهتاي
معتبر استفاده شد.

کا از راه شبکه اینستاگرام در تهران ،تعداد نمونه از راه
فرمول نسبت مربتو بته تعتداد نمونته جامعته نامحتدود
محاسبه شد:

پرسشنامه
در ایتتتن پتتتژوهش از پرسشتتتنامههتتتاي موجتتتود در
پژوهشهاي آرنولد و رینولتدز )1339( 2و کرگانکتار و

در این فرمول ،مهمترین پارامتري که به برآورد نیتاز
دارد S²است که همان واریانس نمونه اولیه است .بتراي
محاسبه  S²تعداد  93پرسشنامه توزی و واریتانس نمونته
اولیه محاسبه شد.
با توجته بته اینکته کلیته آزمتونهتاي آمتاري متورد
استتفاده در ایتن پتژوهش در ستط اطمینتان  %31انجتتام
شده است ،مقدار  zبرابر  2/36خواهتد بتود و مقتدار
(dمقتتتدار اشتتتتباه مجتتتاز تصتتتادفی اجتنتتتابناپتتتذیر در

وولین (2333)1استفاده شده است که شامل سه بتتتخش
است :بخش اول شامل سؤالهاي مربتو بته مشخصتات
پاسخدهنده ،شامل :جنسیت ،سن ،میاان تحصتیالت (بته
صورت سؤال بستته) و انتواع محصتو تی کته بته شتکل
اینترنتی از راه اینستاگرام خریداري میکنند (بتهصتورت
سؤال باز) بوده است .بخش دوم و سوم پرسشنامه حاوي
سؤالهاي مرتبط با فرضیات پژوهش استت .همته ستؤال
هاي این دو بخش از نوع بستهاند .پاسخ در تالتب طیتف

انتتدازهگیتتري مشتتاهدات متغیتتر در جامعتته ) برابتتر%1
درنظرگرفته شد .در نتیجه ،براي اطمینان  31درصتدي و

1- Arnold & Roynolds
2- Korgaonkar and Wolin
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پنجگاینهاي لیکرت تنظیم شدهاند .بتراي بررستی رابطته

پرسشنامه با نظر صاحبنظران برطر

پنج ارزش لتذتبتاور تعتداد  26ستؤال و بتراي ستنجش

پرسشنامه تأیید شد.

و درنهایت ،روایتی

تصد جستجو و تصد خرید تعتداد  6ستؤال (هتر یتک 9
پايايي پرسشنامه

سؤال ) طراحی شده است.

براي تعیین پایایی از روش آلفتاي کرونبتاا استتفاده
شتده استت کته تعتداد  93پرسشتنامه بتین افتراد جامعته

روايي پرسشنامه
پتتس از طتترح پرسشتتنامه اولیتته ،دو نفتتر از متتدیران

آماري توزیت و پاستخ بتا استتفاده از نترم افتاار SPSS

سایتهاي خرید و فروش ایرانی پرسشنامه را بته منظتور

آزمون شد که نتایج آن در جدول  2آورده شتده استت.

ارائه نظرهاي اصالحی بررسی کردند .اشتکا ت جائتی

همانطور که در جتدول  2مشاهتتده میشتود ،بتا توجته
به اینکه در همه موارد میاان آلفاي کرونباا بیش از 3.2
است ،پایایی پرسشنامه نیا مورد تأیید است.

جدول  :1نتايج حاصل از آزمون آلفاي کرونياخ
متغیرها

آلفاي کرونباا

ماجراجویی/کاوش

3.192

روابط اجتماعی

3.194

آگاهی از روند

3.211

ارزش

3.229

اختیار و جایگاه

3.222

تصد جستجو

3.332

تصد خرید

3.119

انگیاه لذتباور

3.242

تحليل دادهها

ویژگتیهتتاي جتتتتمعیتشنتتتتتاختی نمتتتتتتونه 213 :

در بررستتی فرضتتیات پتتژوهش و تجایتته و تحلیتتل

نفتتر (  63درصد ) شرکتکننتدگان در ایتن پتتتژوهش

آماري از فنون و روشهتاي آمتار توصتیفی و استتنباطی

مرد و  21نفر دیگتتر (  43درصتد ) زن بودنتد .میتانگین

استفاده شد .آمار توصیفی براي گردآوري و طبقهبنتدي

پاسخهاي زنان و مردان به ستؤالهتاي اصتلی پرسشتنامه

دادههاي جمعیتشناختی و آمار استنباطی شامل آزمتون

تفاوت چندانی ندارد و میانگین نظرهتاي متردان  9/11و

همبستتتگی پیرستتون و رگرستتیون بتتراي تأییتتد یتتا رد

میانگین نظرهاي زنان  9/69است.

فرضیهها بهکار گرفتته شتد؛ ضتمنا در تحلیتل دادههتا از
نرمافاار  SPSSاستفاده شد.

در متتورد پرستتشهتتاي اصتتلی پرسشتتنامه پتتژوهش،
میتتانگین نظرهتتاي رده ستتنی پتتایینت تر از  13ستتال برابتتر
 ،9/41رده سنی  12تا  93سال برابر  ،9/12رده ستنی 92
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تا  43سال برابر  ،9/12میانگین نظرهاي رده ستنی  42تتا

نظرهاي رده هاي سنی مختلف مشاهده نمیشود .توزیت

 13سال برابر  ،9/16رده سنی  12تا  63سال برابر  9/21و

فراوانی سن شرکتکنندگان در این پتژوهش مطتابز بتا

در نهایت میانگین نظرهتاي رده ستنی بتا تر از  62ستال

نمودار  2است.

برابر  9/41بوده استت و تفتاوت چنتدانی میتان میتانگین

نمودار :1توزيع فراواني سن شرکتکنندگان

ضمنا  41درصد پاسگویان داراي درجته کارشناستی

فوقدیپلم برابر  ،9/92شرکت کننتدگان داراي متدرک

و  12درصد پاسخگویان داراي درجه کارشناستی ارشتد

لیسانس برابر ،9/62میتانگین نظرهتاي شترکتکننتدگان

بودند که در مجموع  66درصد شرکتکنندگان در این

داراي متتتتتتدرک فتتتتتتوق لیستتتتتتانس برابتتتتتتر 9/22و

ستتتطوح تحصتتتیلی تتتترار داشتتتتند .میتتتانگین نظرهتتتاي

شرکتکنندگان داراي مدرک دکتري برابر  9/42است

شتترکتکننتتدگان واحتتد متتدرک دیتتپلم برابتتر ،9/41

و تفتتتتاوت چنتتتتدانی میتتتان آنهتتا متتتتشاهده نمتتی شتتود

میتتانگین نظرهتتاي شتترکت کننتتدگان داراي متتدرک

(نمودار .)1
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نمودار :2توزيع فراواني تحصيالت پاسخگويان

آزمون رياضي

را بهدست می دهد .این ضریب نشان داد که چند درصد

از ضتتریب همبستتتگی پیرستتون بتتراي تأییتتد یتتا رد

از تغییتترات متغیتتر وابستتته توستتط متغیتتر مستتتقل تبیتتین

فرضیات پژوهش در مورد وجود یا عتدم رابطته معنتادار

متتیشتتود .ضتترایب تعیتتین شتتده در چهتتارچوب متتدل

نتایج آزمون در جدول ( )1استفاده شده استت .مجتذور

پژوهش ارائه شده است( شکل .) 1

مقدار ضرایب همبستگی ،مقدار ضترایب تعیتین متغیرهتا

شکل  :2ضرايب تعيين مؤلفهها در چهارچوب مدل پژوهش
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جدول :2ضرابب همبستگي پيرسون و نتايج فرضيات

تحليل رگرسيون

تحلیل واریانس رگرسیون ) ( ANOVAبررسی تطعیتت

بتتراي پتتیشبینتتی متغیتتر وابستتته بتتر پایتته مؤلفتتههتتا (

وجود رابطته خطتی بتین متغیرهاستت .مقتدار  Sigبرابتر

متغیرهاي مستقل ) از رگرسیون چندگانه بتا روش ورود

 3/332بهدست آمتده استت .وجتود رابطته خطتی تأییتد

گتتام بتته گتتام مؤلفتتههتتا استتتفاده شتتده استتت .دو تحلیتتل

میشود و با توجه به مقادیر  sigبه دست آمتده ،از میتان

رگرسیون انجام گرفته در جدول مربوطه ارائه میشود.

مؤلفتتههتتا ،مؤلفتته «متتاجراجویی /کتتاوش» و «روابتتط

در تحلیتتتتل اول بتتتتا روش رگرستتتتیون چندگانتتتته

اجتمتتاعی» اثتتر معنتتادار دارد و وارد معادلتته رگرستتیون

گتتامبتتهگتتام ،پتتنج متغیتتر مستتتقل «ماجراجویی/کتتاوش»،

میشود .خالصته نتیجته رگرستیون و پتیشبینتی انگیتاه

«روابتتط اجتمتتاعی »« ،آگتتاهی از رونتتدها»« ،ارزش» و

لذتباور بر اساس مؤلفههاي مربتو در جتدول  9ارائته

«جایگاه و اختیتار» و متغیتر مستتقل «انگیتاه لتذتبتاور»

شده است.

وارد تحلیل شدند .با توجته بته اینکته در جتدول حتاوي
جدول :3نتايج تحليل رگرسيون و پيشبيني انگيزه لذتباور بر اساس مؤلفه مربوط
متغیر

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

سط معناداري

ماجراجویی/کاوش

3.122

3.141

3.332

روابط اجتماعی

3.244

3.114

3.331

با توجه به مقدار ثابت بهدست آمده  9/311و 9.122
معادله پیشبینی به صورت زیر است:
انگیتتتتاه لتتتتذتبتتتتاور = ( ماجراجویی/کتتتتاوش )
9/311+3/122
انگیاه لذتباور = (روابط اجتماعی) 9/311+3/244

در تحلیل دوم با روش رگرسیون خطی ساده ،متغیتر
مستقل « تصد جستجو» و متغیتر وابستطه «تصتد خریتد »
وارد تحلیل شتدند .در جتدول حتاوي تحلیتل واریتانس
رگرسیون به منظور بررسی تطعیت وجتود رابطته خطتی
بین متغیرهاستت ( ،)ANOVAمقتدار  Sigبرابتر 3/394

 / 24تحقیقات بازاریابی نوین ،سال ششم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )12تابستان 2931

تصد خرید بر اساس مؤلفه مربو

بهدست آمده؛ بنابراین ،وجود رابطه خطی تأیید میشود.

را نشان میدهد.

جدول( )4خالصه نتایج تحلیل رگرسیون براي پیشبینی
جدول :4نتايج تحليل رگرسيون و پيشبيني قصد خريد بر اساس مؤلفه مربوط

متغیر

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

سط معناداري

تصد جستجو

3.229

3.211

3.394

با توجه به مقدار ثابت بهدستت آمتده  9/192معادلته
پیشبینی به صورت زیر است:
تصد خرید = (تصد جستجو) 9/192+3/229

ارتبا با آگاهی یافتن از تازهها و آخرین روندهاي روز
درباره محصو ت معرفی شده در اینستاگرام تأمین کند.
این تصور وجتود دارد کته ارائته مطالتب در ایتن شتبکه
یکطرفه است و کا و خدمات شناخته شتده و رایتج در

تحليل يافتهها و نتيجهگيري
نتایج این پتژوهش نشتان متیدهتد کته ارزش لتذت

این شبکه معرفی میشوند و تازههتا و یتا رونتدهاي روز
تابل پیگیري نیستند.

محور بر انگیاه لذتجویانه خرید ،بر اتدام به خریتد در

در مورد عامتل ارزش ،خریتداران تصتور نمتیکننتد

شتتبکه اجتمتتاعی اینستتتاگرام ت تأثیر متتیگتتذارد و ارزش

که کا و خدمات معرفی شده در این محیط بتراي آنهتا

لتتذتمحتتور تأثیرگتتذار ،ماجراجویی/کتتاوش و عامتتل

حتتس خوشتتایندي از چانتتهزنتتی را ایجتتاد کنتتد .بتته نظتتر

روابط اجتماعی است .لتذت ارضتاي نفستانی حاصتل از

میرسد علت این موضوع ،عتدم امکتان ف تاي مناستب

ماجراجویی ،جستجو و کاوش و کشف هنگام تعامل بتا

براي این موضوع در این شبکه اجتماعی باشد .بنتابراین،

این شبکه اجتماعی به عنوان انگیاه لتذت جویانته خریتد

چانهزنی که در خرید سنتی بهعنوان انگیاه لتذتجویانته

محسوب میشود.

شتتناخته شتتده استتت ،در خریتتد از راه شتتبکه اینستتتاگرام

در ارتبا با روابط اجتمتاعی ،خریتدان احتمتالی بتر
این باورند کته جستتجو در شتبکههتاي اجتمتاعی ماننتد

بتتراي جامعتته خریتتداران اینترنتتتی در تهتتران ،بتته عامتتل
انگیاشی محسوب نمیشود.

اینستاگرام موجب گسترش روابط اجتماعیشان میشود

در ارتبا با عامل اختیار و جایگاه ،رابطته معنتاداري

و با گفتگو و تبادلنظر و برتراري ارتبا بتا یگتدیگر بته

با انگیاه لذتجویانه خرید از راه اینستاگرام یافت نشتد.

گسترش روابط دوستی با یکدیگر میپردازنتد و از ایتن

این بدین معناست که خریتداران از راه شتبکه اجتمتاعی

اباار به عنوان کانال جدید تبادل اطالعتات بتراي خریتد

اینستتتاگرام ،داشتتتن ستتط بتتا ي اختیتتار و کنتتترل در

استفاده میکنند که این موضوع بته عتاملی برانگیااننتده

جستجوي محصو ت و خرید و نیا جایگتاه متوتعیتی را

براي خریداران تبدیل میشود.

که از تعامل شخصتی بتا فروشتنده کستب متیکننتد ،بته

در رابطه با آگاهی از روندها ،مصر کننتدگان ایتن
حس را ندارند که آشنایی با محصتول و ختدماتی بتراي
خریتتد از راه اینستتتاگرام متتیتوانتتد خواستتته آنهتتا را در

عنوان یک عامل انتگیااننده لتتتذتجویانته شنتتتتاسایی
نمی کنند.
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نتتتایج پتتژوهش نشتتان متتیدهتتد کتته ارزشهتتاي
لذتجویانه زیادي که بتواند براتدام به خرید افراد از راه
اینستاگرام تاثیر بگذارد ،وجود ندارد .یکی از د یل این
است که خرید اینترنتی نمیتوانتد ماننتد خریتد فیایکتی
محتترکهتتاي احساستتی گونتتاگونی ارائتته کنتتد؛ امتتا
همانطور که نتتایج نشتان متیدهتد ،تجربتههتاي خریتد
اینترنتتتی متتیتوانتتد بتته جستتتجو و کتتاوش در صتتفحات
اینستاگرام منجر شود و بهطور غیرمستقیم به تصد خریتد
برنامهریاي نشده بینجامد .به عبتارتی ،لتذت موجتود در
خرید باعث ایجاد تصد جستجو میشود که بتهدنبتال آن
تصد خرید ایجاد میشود .بنابراین ،متیتتوان ادعتا کترد
نتایج حاصتل از مطالعته انگیتاه لتذت جویانته متیتوانتد
بهعنوان مرجعی براي طراحی صفحات اینستاگرام بتراي
معرفی کا و خدمات باشد .در وات  ،بتا ایجتاد محیطتی
سرگرمکننده در این شتبکه اجتمتاعی متی تتوان محتیط
جالب و خوشایندي را فراهم نمود تتا خریتداران از ایتن
محیط لذت بیشتري برده ،براي جستجو و خرید ترغیتب
شوند .به عبارتی ،یکی از جالبترین نتتایج ایتن پتژوهش،
این استت کته بتا طراحتی جتذاب و تفریحتی صتفحات
اینستتتاگرام ماننتتد خریتتدهاي ستتنتی متتیتتتوان محیطتتی
خوشایند و احساسی با محرکهاي ختاص ختود ایجتاد
نمود تا مصر کنندگان را بتراي جستتجو و در نهایتت،
خرید در این شبکه اجتماعی تشویز کند.
پتتذیرش فرضتتیات اول و دوم ایتتن پتتژوهش نشتتان
میدهد کته خریتدهاي لتذت بتاور از راه اینستتاگرام در
تهران تحتت تتأثیر ماجراجویی/کتاوش و عامتل روابتط
اجتماعی اتفاق میافتد .به همین جهت ،پیشنهاد میشتود
فروشندگانی که با استفاده از این شتبکه اجتمتاعی تصتد
معرفی و فروش کا هاي خود را دارند ،با توجه بته ایتن
دو جنبتته هنگتتام طراحتتی صتتفحات اینستتتاگرام ختتود بتتا
ایجاد محیطی مناسب ،فروش محصو ت و ختدمات از

جنس لذت باور را بیشتر تحت تتاثر تترار داده ،موفتزتتر
عمل کنند.
پيشنهاد براي تحقيقات آينده
چنانکتته گفتتته شتتد ،اینستتتاگرام مکتتان ختتوبی بتتراي
معرفی کا و خدمات براي کستبوکارهتاي کوچتتک
است .براي تکمیتل اطالعتات ایتن پتژوهش پیتتتتتشنهاد
میشود در خصوص نوع کتا و ختدمات لتذتبتاوري
کته در ایتن شتبکه بیشتتر متورد توجته تترار متیگیرنتد،
تحقیز شود و ایتن کتا و ختدمات گتروهبنتدي شتوند.
ضمنا شرایط و ویژگی صفحاتی که جذابیت بیشتري بته
دنبال دارند ،شناسایی و معرفی شود.
عالوه بتر ایتن ،مطالعتات انتدکی در مقابتل انگیتاههتاي
خرید بین سبکهاي خرید متفاوت انجام شده است .لذا
پیشنهاد میشود محققان با مطالعه ستبکهتاي گونتاگون
خرید و تأثیر آن در خریدهاي لذتبتاور ایتن اطالعتات
را تکمیل کنند.
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