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 -9کاندید دکتری ،مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
 -5استاد دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان
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چکيده
تجارت اجتماعی پدیدة نوظهوری است که پژوهشگران ،کمتر آن را بررسی کردهاند .مشتتریان در تجتارت اجتمتاعی
میتوانند به تولید محتوا و بهاشتراکگذاری اطالعات و تجربههای خود دربارة محصوالت و خدمات با دیگران بپردازنتد.
چنین امکانی برای شرکتها و صاحبان مشاغل فرصتها و تهدیدهای جدی بههمراه دارد .باتوجهبه ایتن شترای  ،بررستی
رفتار مصرفکننده در چنین فضایی بسیارمهم است .هدف پژوهش حاظر طراحتی ستاختاری بترای عوامتل تأثیرگتذار بتر
مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با استفاده از الگوی محرّک-ارگانیسم-پاسخ است .ایتن پتژوهش از منظتر هتدف،
کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها توصتیفیپیمایشتی و از نتو همبستتگی استت .جامعت آمتاری ایتن پتژوهش
کاربران ایرانی سه شبک اجتماعی تلگرام ،کلوب و فیسبوک هستند .حجم نمونه 363 ،نفر پیش بینی شده کته بتدینمنظتور
از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نو سهمیهای و گلولهبرفتی استتفاده شتده استت .ابتاار گتردآوری داده هتا ،پرسشتنام
الکترونیک آنالین است .برای تجایهوتحلیتل داده هتا از متدل ستازی معتادالت ستاختاری ،روش حتداقل مربعتات جائتی
استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که اوالً در بررسی تأثیر متغیرهای محرّک بر ارگانیستم کیفیتت وبستایت
یا برنام کاربردی ،درک تعاملی و هنجارهای ذهنی بهترتیب بر کیفیتت روابت  ،حمایتت اجتمتاعی و نگترش بته تجتارت
اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین سازههای تجارت اجتماعی بر حمایت اجتماعی و کیفیت رواب

تتأثیر مثبتت

و معنادار دارد و درک تعاملی نیا بر نگرش به تجتارت اجتمتاعی دارای تتأثیر مثبتت و معنتادار استت؛ دوم اینکته کیفیتت
رواب  ،حمایت اجتماعی و نگرش به تجارت اجتماعی بههمراه هنجارهای ذهنی بر تمایل به تجارت اجتمتاعی در جایگتاه
پاسخ دارای تأثیر مثبت و معنادار است؛ سوم اینکه حمایت اجتمتاعی بتر کیفیتت روابت و آن نیتا بتر نگترش بته تجتارت
اجتماعی دارای تأثیر مثبت و معنادار هستند.
* نویسنده مسؤول

md.dashti62@gmail.com
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واژههاي کليدي :تجارت اجتماعی ،مدل محرک -ارگانیسم -پاسخ ،شبکههای اجتماعی ،تمایل به تجارت اجتماعی
 -1مقدمه
از زمان پیدایش اینترنت ،بستیاری از نتوآوریهتا نیا

موجتتب ظهتتتور مفهتتتوم جدیتتتدی بتتته نتتتام تجتتتارت

ایجاد شده که موجب بروز تغییترات عمتده در زنتتدگی

اجتمتاعی شتده استتت .از طترف دیگتتر ارزش اقتصتتادی

بشتتتر ش تده استتت .یکتتتی از جدیتتدترین نتتتوآوریهتتتا

اطالعات و نقتش آن مهتمتترین منبتع تصتمیمگیتری در

شبکههای اجتمتتاعی هستتند .توستع ستریع رستانههتای

خرید شناخته شده است (دوهیانگ 4و همکاران .)5331

اجتماعی و محبوبیت روزافتاون آنهتا در جایگتاه یتک

در این شرای اجتماعی و با وجود ماایایی که دسترستی

اباار متؤثر بترای اجتمتاعیستازی و اشتتراک اطالعتات

به اطالعات از طریق تعامالت اجتماعی فراهم متیکنتد،

بهشکلی جدید از تجارت الکترونیک تبدیل شتده استت

تصمیمات خرید شکل تازهای به خود گرفتته استت کته

که تجارت اجتماعی نامیده میشود .رسان اجتماعی کته

در آن افراد به نوعی «حمایت اجتماعی» نیازمنتد هستتند

محتتتوای تولیدشتتدة کتتاربران را بتتا اهتتداف شتتبکهیتتابی

(هتتاجلی 5394 ،2التت ).این شتترای حمتتایتی در بتتازار

اجتماعی تولید متیکنتد ،بترای ایجتاد ،اولویتتبنتدی و

آنالین در ساختار «تجتارت اجتمتاعی» نمایتان متیشتود

بررسی اطالعات در شبکههای آنالین اجتمتاعی بتهکتار

(هاجلی 5394،ب) .تجارت اجتماعی ،شکل جدیدی از

میرود (تانگ 9و همکاران )5395 ،نمونههای آن شتامل

تجارت الکترونیک است که رسانههتای اجتمتاعی را بتا

ستتتایتهتتتای شتتتبکهیتتتابی اجتمتتتاعی ،وبتتتال هتتتا،

خ مشی تجارت الکترونیک ادغام میکنتد (هتاجلی و

میکروبال ها ،ویکیها ،ستایتهتای خریتد اینترنتتی و

سیما .)5392 ،6بهدلیتل چندبعتدیبتودن مقولت تجتارت

سایتهای اشتراک محتوا مانند یوتیوب هستتند (لیانتگ

اجتمتتتاعی (روانشناست تی ،جامعتتتهشناست تی ،متتتدیریت،

و توربتتان .)5399،5در چن تین محیط تی ،مشتتتریان بتته آن

بازرگانی و کسبوکار) دیدگاههای متفاوتی دربارة آن

دانش و تجربههای اجتماعی دسترسی دارند که آنهتا را

مطتتر شتتده استتت ،امتتا همتت نظتترات در دو مفهتتوم

در درک بهتر اهداف خرید وتصمیمگیتریهتای خریتد

مشتتترکان تد :اینترنتتت ،ارتباطتتات (رستتانه؛ شتتبکههتتای

صحیحتر و آگاهانهتر حمایت متیکنتد .ویژگتی اصتلی

اجتماعی) (لیانگ و همکاران.)5399 ،

تجارت اجتماعی ،انجتام فعالیتت هتای مختلت

تجتاری

بدون شک ،موفقیت شترکتهتایی کته هتدف آنهتا

روی رستتانه اجتمتتاعی بتترای کستتب مای تت از ستترمای

بررس تی ارزش اقتصتتادی تجتتارت اجتمتتاعی استتت ،بتته

اجتماعی آنالیتن استت (کتورتی و اانتگ .)5399 ،3در

مشتتتتتارکت مشتتتتتتریان بستتتتتتگی دارد (وانتتتتتگ 1و

جهان آنالین تصتمیم یتک مشتتری بترای خریتد یتتک

اانگ .)5395،درک انگیاة مشتری دربارة مشارکت در

محصول و یا خدمت بیشتر متأثر از دوستتان ،ختتانواده و

تجارت اجتماعی میتواند به شرکتهتا کمتک کنتد تتا

همکتارانش هست .ازایتنرو شتبکه هتای اجتماعی یکی

ظرفیتتت و توانتتایی ختتود را آزاد کننتتد .ایتتن پتتژوهش

از بهترین مکتانهتا بترای انجتام امتتور تجتتاری استت و
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انگیاههایی را برسی میکنتد کته مشتارکت مشتتری در

تجارت اجتماعی بته فعالیتتهتا و مبتادالت تجتارت

تجارت اجتمتاعی را هتدایت متیکنتد .رفتتار مشتارکت

الکترونیکی بر میگردد که از طریتق نترمافاارهتای وب

مشتری در تجارت الکترونیک شتامل مبتادالت تجتاری

 5.3همچتتون رستتانههتتا و شتتبکههتتای اجتمتتاعی ارائتته

مستقیم یا غیرمستتقیم استت (کتورتی و اانتگ.)5399 ،

متتیشتتوند .بنتتابراین متتیتتتوان آن را زیرمجموعتتهای از

مبادالت مستقیم به رفتار خرید در طی یک بخش خرید

تجتتارت الکترونیتتک درنظتتر گرفتتت کتته شتتامل رستتان

از فرایند تصمیمگیری مشتری مربوط میشود .مبتادالت

اجتماعی برای انجام کمک بته تبتادالت و فعالیتتهتای

غیرمستتتقیم شتتامل ارجتتا ده تی و فعالی تتهتتای تبلیغ تی

تجارت الکترونیک است (هاجلی و فیثرمن .)5391 ،5به

هتتدف ،بررستتی

عبتتارت دیگتتر ،تجتتارت اجتمتتاعی از یکپارچتتهستتازی

اطالعتتات  ،انتختتاب و فتتاز پتتش از فتتروش در فراینتتد

تجارت الکترونیک و بازاریتابی الکترونیتک بتا وب / 5

تصمیمگیری مشتری است کته همگتی بتا درخواستت و

رسان اجتماعی ایجاد میشتود .ایتن یکپارچتهستازی بتا

اشتراک اطالعات اجتماعی در رسان اجتماعی مشتخص

نظریههایی مانند سرمای اجتماعی ،روانشناسی اجتماعی،

میشوند .باتوجهبه اینکته ارجتا مشتتری و رفتتار تبلیتغ

رفتار مصرفکننده و همکاری برخ پشتیبانی متیشتود

شتتفاهی الکترونیک تی بتتر رفتتتار خری تدهای بعتتدی ت تأثیر

که نتیج این امر ،مجموعهای از سایتهتا و برنامتههتای

میگذارد (کیم و پارک .)5393،9این پژوهش بر ارجا

مفید و کاربردی است که تجارت اجتماعی را بتهوجتود

شتتفاهیالکترونیکتتی در طتتی تعریتت

4

مشتری و رفتار تبلیغات شتفاهی الکترونیکتی کته شتامل

می آورنتد (لتین 3و همکتاران .)5391 ،استتفان و توبیتا

درخواست و اشتتراک اطالعتات تجتاری استت تمرکتا

( ،)5393تجارت اجتماعی را شکلی از رستان اجتمتاعی

دارد و با بهکارگیری اصول متدل محترّک -ارگانیستم-

اینترنتی تعری

میکنند که به افتراد اجتازة مشتارکت

پاسخ ،عوامل تأثیرگذار بر تمایالت رفتاری بته تجتارت

فعتال در بازاریتابی و فتروش محصتوالت و ختتدمات در

اجتماعی در بین کتاربران را شناستایی متیکنتد .در ایتن

جوامتتع و بازارهتتای بتترخ را متتیدهتتد .دنیستتون 2و

زمینه ،این مطالعه بهدنبال پاستخگتویی بته ستؤاالت زیتر

همکاران ( )5331گفتهاند که تجارت اجتمتاعی ،مفهتوم

است .9 :عوامل محرّک و ارگانیسم بر تمایل به تجتارت

دهانبهدهان بهکاررفته در تجتارت الکترونیتک استت و

اجتماعی پاسخ تأثیرگذار است؟

پیونتتدی از محصتتوالت یتتک ختتردهفتتروش و تعامتتل

 .5این عوامل چگونه و از چه طریقتی بتر تمایتل بته

خریداران با محتواست .بهطتور کلتی در مطالعتات قبلتی

تجارت اجتماعی تأثیرگذار هستتند و روابت بتین آنهتا

تعاری

زیتادی از تجتارت اجتمتاعی ارائته شتده استت

چگونه است؟

(وانگ و یو5391 ،؛ هاجلی و ستیما5392 ،؛ هونتگ و

6

 .3در بین این عوامل کدام عامل یتا عوامتل بیشتترین
تأثیر را بر تمایل به تجارت اجتماعی دارد؟

همکتتاران)5392 ،؛ حتتال آنکتته درونمایتت بیشتتتر ایتتن
تعتتاری

بتتر ای تن پای ته استتت کتته تجتتارت اجتمتتاعی از

تعتتامالت اجتمتتاعی ایجادشتتده در محتتی اینترنتتت بتتا
 -2مباني نظري پژوهش و توسعة فرضيهها
 -2-1تجارت اجتماعي
1 Kim and park

2 Featherman
3 Lin
4 Stephen and Toubia
5 Dennison
6 Hung
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اباارهایی از قبیل رسانهها و شبکههتای اجتمتاعی ،بترای

 -2-2مدل محرّک -ارگانيسم -پاسخ)SOR( 1
5

کمتتک بتته کتتاربران در تصتتمیمگیتتری و دستتتیابی بتته

محرابیان و راسل ( )9114مدل محرّک -ارگانیسم-

محصوالت و ختدمات بهتره متیگیترد و ایتن امکتان را

پاسخ را که به مدل روانشناسی محیطی نیا معروف

بتترای افتتراد فتتراهم متتیکنتتد تتتا از طریتتق محتواهتتای

است ،مطر

کردهاند .این مدل نشان میدهد که

کاربرساخته در فعالیتهتای بازاریتابی ،خریتد ،فتروش،

هنگامیکه یک شخص با یک محرّک بیرونی روبهرو

بهاشتراکگتذاری اطالعتات دربتارة

میشود (محرّک) ،باعث ایجاد حالتهای فعالیتهای

محصتتوالت و ختتدمات مشتتارکت داشتتته باشتتند .ایتتن

ادراکی ،روانشناختی ،شناختی ،عاطفی و فکری در او

مشارکت به مشتریان کمک میکند تا تصمیمات خریتد

میگردد (ارگانیسم) که آن نیا بهنوب خود باعث پاسخ-

آگاهانه و دقیق بگیرند.

های رفتاری اجتناب یا پذیرش در فرد میشود (پاسخ)

تجارت اجتماعی از چهارالیه تشکیل شده است .این

(لی 3و همکاران .)5399 ،این مدل در بیشتر پژوهش-

چهارالیه بهترتیب از درونیترین الیه تا بیرونیترین

های قبلی برای توضیح رفتار مصرفکنندگان در

عبارتاند از افراد (فعالیتها و پروفایلهای شخصی)،

فروشگاهها توسعه یافته است؛ همچنین در پژوهشهای

مکالمات (مبادل اطالعات) ،اجتما (حمایت و پیوندها)

بعدی این مدل برای خردهفروشیهای آنالین استفاده

مقایسه و

4

و تجارت (خرید) (هاجلی و فیثرمن .)5391 ،تجارت

شده است؛ برای مثال پاربوتا و همکاران( )5331تأثیر

اجتماعی از هر چهارالیه برای ایجاد ارزش استفاده

وظیفه و نشانههای مربوط به خلقوخو در وبسایتها

میکند حال آنکه تجارت الکترونیک فق به اولین و

را در تجرب احساسی و شناختی مشتری و درنتیجه رفتار
کردهاند .انیمش 2و

آخرین الیه یعنی اشخاص و تجارت توجه دارد.

خرید آنالین آنان بررسی

باتوجهبه منابع موجود ،دونو تجارت اجتماعی وجود

همکاران ( ، )5399از مدل  S-O-Rبرای شر تأثیر

دارد .نو اول افاودن اباارهای وب  5.3مانند تاالرهای

اهداف فناوری دنیای مجازی بر تجربه و رفتار خرید

گفتگو و همچنین استفاده از برنامههای کاربردی و

کاربران مجازی استفاده کردهاند .یافتههای آنها،

سایتهای شبکههای اجتماعی در وبسایتهای

گویای قابلیت کاربرد مدل در شر واکنشهای داخلی

تجارت الکترونیک کنونی است که باعث تسهیل و

افراد و پاسخهای رفتاری به محرّکهای محیطی است.

ایجاد تعامالت در بین کاربران در اجتماعات مجازی

برای توضیح بیشتر ،در شکل  9مدل تطبیقیافت

میشود و نو دوم نیا افاودن ویژگیهایی برای انجام

محرک-ارگانیسم-پاسخ برای محی های برخ

و

سایتها و برنامههای

تجارت الکترونیک آورده شده است .در پژوهشهای

کاربردی شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک و تلگرام

اندکی از این مدل برای شبکههای اجتماعی بهره گرفته

است( .هاجلی و فیثرمن 5391،؛ هاجلی 5394 ،ال ).

شده است ؛ بنابراین در این پژوهش برای ارائ ساختار

اهداف تجاری و تبلیغاتی

کلی از تمایل به تجارت اجتماعی از این مدل استفاده
1 Stimuli-Organism-Response
2 Russell
3 Lee
4 parboteeah
5 Animesh
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شده است .تعاری

ارائهشده ،ایدة مشارکت افراد در

مفهومی است که در آن افراد میتوانند بهصورت برخ

سطح جامعه و تأثیرات اجتماعیاقتصادی در تجارت

همکاری داشته باشند ،از افراد متعدد توصیه بگیرند،

الکترونیکی را مطر میکند .پش ،تجارت اجتماعی

کاال و خدمات را بیابند و سپش آنها را بخرند.

 -2-3تمايل به تجارت اجتماعي به عنوان پاسخ

شکل( -)1مدل تطبيقيافتة محرک-ارگانيسم-پاسخ (لي و همکاران)2112 ،

 -2-3تمايل به تجارت اجتماعي در نقش پاسخ
تمایل به تجارت اجتماعی هتم از دیدکستبوکتار و
هتم از دیتتد مشتتتریان ماایتای بستتیاری دارد .ایتتن تمایتتل

افاایش داده و درنهایت به تقویت عالقه به مصرف کاال
میانجامد (لو 9و همکاران.)5393 ،

دارای ساختاری براساس شبکههای اجتمتاعی استت کته

چونکه اندازهگیری رفتار واقعی مشکل استت ،ایتن

مرکا کسبوکار یا هر مشتری یک گره از شبکه استت

کامالً متداول است کته قصتد رفتتاری را جانشتین یتک

و خصیصههای ساختاری و رابطهای شتبکه بتر تعتامالت
بتتین مشتتتریان تتتاثیر متتیگتتذارد و ستتطح مشتتارکت را

1 Lu
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رفتار واقعی درنظر بگیریم (ونکاتش و دیویش)5333 ،9

 -2-4محرّکهاي مدل  SORدر پژوهش

همچنتین پاستخ در متدل محترّک-ارگانیستم-پاستخ بتته

-1-4-2کيفيت وبسايت يا برنامة کاربردي

نتایج فرایندهای ارگانیسم شامل خروجی یا گترایش بته

شبکة اجتماعي

عمل مشتریان اشاره میکند .این متوارد از راه تمایتل بته

«کیفیت وبسایت» عبتارت استت از مجموعتهای از

استفاده ،فعالیتهای درگیری در مصرف و رویتدادهای

ویژگیهتای وبستایت یتا برنامت کتاربردی کته بتوانتد

ذهنی در رابط عمل به مصرف بازتاب مییابد (هستو 5و

نیازهتتای صتتریح و ضتتمنی مراجعتتهکننتتدگان بتته آن را

همکاران 5395،؛ لی و همکاران5395،؛ پنتگ و کتیم،3

برآورد .این ویژگیهتا در دودستته کیفیتت اطالعتات و

 .)5394از طرف دیگر ،پاسخ در این مدل میتوانتد بته-

کیفیت سیستم خالصه میشود .کیفیت اطالعتات شتامل

شتتکل رفتتتار ،حتتاالت شتتناختی یتتا حتتاالت عتتاطفی

محتوای وبسایت و صحت اطالعتات استت و کیفیتت

ایجادشده در افراد باشد و قصد یا تمایل نیا نتیجت یتک

سیستم نیا قابلیت استفاده ،امنیت و تعامل استت (لیانتگ

حالتتت شتتناختی ایجادشتتده در فتترد استتت (اانتتگ و

و همکاران .)5399 ،بهایندلیتل کته کیفیتت ،کتارایی و

همکاران5392 ،؛ گائو وبای .)5394 ،4از طترف دیگتر،

امکانتتات

وبستتایتهتتا و برنامتتههتتای تجتتارت

در پتتژوهشهتتای پیشتتین از قبیتتل اانتتگ و همکتتاران

اجتماعی یکی از عوامل اصلی محیطتی در جتذب افتراد

( ،)5394هسو و همکتاران ( ،)5395انتیمش و همکتاران

به سمت خود و بهپیرو آن بهاشتتراکگتذاری اطالعتات

( ،)5399پنتتگ و ک تیم ( )5394و گتتائو و بتتای ()5394
تمایل یا قصد ،در نقش پاسخ در نظر گرفته شتده استت.

2

در آنهاستتت (جیاجینتتگ  ،)5394،ایتتن امتتر یکتتی از
دالیل اصلی پرطرفدارشدن و یتا کتمطرفدارشتدن وب-

بنتتابراین در ایتتن پتتژوهش قصتتد ی تا تمای تل بتته تجتتارت

ستتایتهتتای تجتتارت اجتمتتاعی استتت؛ بنتتابراین در ایتتن

اجتماعی در جایگاه پاسخ در مدل  SORدرنظتر گرفتته

پتتژوهش کیفیتتت وبستتایت یتتک محترّک محیطتتی در

شده است.

متتدل پیشتتنهادی پتتژوهش درنظتتر گرفتتته شتتده استتت.

چونکه تمرکا ما بر رفتتار مشتارکت آشتکار یعنتی

همچنتتین اگتتر وبستتایت تجتتارت اجتمتتاعی بتتهختتوبی

مبادالت غیرمستقیم تجاری استت ،پتش در اینجتا قصتد

طراحتتی شتتده باشتتد ،نیازهتتای تعتتامالتی کتتاربران را

تجارت اجتماعی همان درخواست و اشتراک اطالعتات

برآورده میکنتد و باعتث اعتمتادآفرینی و رضتایتمندی

تجاری است (لیانگ و همکاران )5399 ،و این تا حتدی

ایشان به سایت ،گردانندگان و تهیتهکننتدگان ایتن وب-
6

ادامه پیدا میکند که مشتری بته درخواستت و اشتتراک

ستتایتهتتا متتیشتتود (کروستتبی و همکتتاران .)9113،از

اطالعتتات تجتتاری در محتتی تجتتارت اجتمتتاعی تمایتتل

طرف دیگر همانطور که در ادامته توضتیحات بیشتتری

دارد.

ارائه خواهد شتد ،کیفیتت روابت از سته مؤلفت اعتمتاد،
رضتتایت و تعهتتد تشتتکیل شتتده استتت (دی ولتت

1

و

همکاران )5339،بترایناستاس ،بتاتوجتهبته ایتن مطالتب
فرضی زیر در این تحقیق مطر میشود:
1 Venkatesh & Davis
2 Hsu
3 Peng & Kim
4 Gao & Bai

5 Jiajing
6 Crosby
7 De Wulf
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فرضية اول :کیفیت وبسایت یا برنامت کتاربردی

فرضية سوم :سازههای تجارت اجتماعی بر کیفیت

بر کیفیت رواب در بتین کتاربران شتبکههتای اجتمتاعی

رواب در بین کاربران شبکههای اجتماعی تأثیر مثبتت و

تأثیر مثبت و معنادار دارد.

معنادار دارد.

 -2-4-2سازة تجارت اجتماعي
این عنوان عبتارت استت از اباارهتای مشتتقشتده از
تجارت اجتماعی از قبیتل انجمتنهتای بترخ  ،جوامتع،
نرخدهتی ،مترور و توصتیه (هتاجلی .)5393 ،ایتن اجتاا
تولیدکننده اطالعات متنی هستند که بر رفتارهای خریتد
مشتریان تأثیرگذار است (هتاجلی .)5392 ،افتراد از ایتن
اباارها برای ارزشآفرینی اطالعات خود بهره متیبرنتد.
این اباارها بترای بتهاشتتراکگتذاری اطالعتات در بتین
افراد و همچنین نظردهی و ابراز احساسات آنتان دربتارة
محصوالت و خدمات کنونی و آینده بهکار گرفته می-
شوند .وبسایتهای تجارت اجتماعی و وبسایتهای
تجاری متی تواننتد همامتان یتک یتا چنتد متورد از ایتن
اباارهتتا را در ختتود جتتای دهنتتد.این اباارهتتا باتوجتتهبتته
ماهیتی که دارنتد باعتث ایجتاد یتا نبتود حتش مراقبتت،
عالقه و حمایت اعضای یک گروه (حمایت اجتمتاعی)
در قبال یکدیگر باشند (هاجلی و سیما .)5392،از سوی
دیگر ،ایجاد چنتین حستی بتر تعهتد ،رضتایت و اعتمتاد
اعضای گروه تأثیرگتذار استت (هتاجلی 5394،الت ) و
همچنین ،ایتن سته از مؤلفتههتای اصتلی کیفیتت روابت
هستند (دی ول

و همکاران.)5339 ،

برمبنای مطالب ارائهشده و توضتیحات دربتارة متدل
 SORایتتن متغیتتر در قستتمت محترّک قتترار متتیگیتترد و
فرضیههای زیر مطر میشود:
فرضية دوم :سازههای تجارت اجتماعی بر حمایت
اجتماعی در بین کاربران شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت
و معنادار دارد.

 -3-4-2درک تعاملي
درک تعتتتاملی یکتتتی از مهتتتمتتتترین خصوصتتتیات
تکنولوایتتک استتت .خصوصتتیات تکنولوایتتک یتتک
محرّک محیطی در نظر گرفته متی شتود .درک تعتاملی
عبتتارت استتت از درک مشتتتریان کتته محتتی تجتتارت
اجتمتتاعی متتیتوانتتد تعتتامالت میتتان آن و تکنولتتوای را
تسهیل بخشد (اانگ و همکاران.)5394 ،
از طتترف دیگتتر ،مشتتتریان بتتا یکتتدیگر در محتتی
تجتتارت اجتمتتاعی از طریتتق ایجتتاد محتتتوا و اشتتتراک-
گذاری تعامتل دارنتد کته ازایتندستت متوارد متیتتوان
صحبت دربارة تجربه خرید و گذاشتن پیغامهتای خریتد
را نام برد .بتا ایتن تعتامالت ،از طرفتی مشتتریان ختود را
مطر میکنند و از طترف دیگتر پشتتیبانی احساستی و
اطالعاتی برای دیگران مهیتا متیکننتد .مطتابق بتا نظریت
مبادل اجتماعی ،افراد با دیگتران در زمتانی مبادلته متی-
کنند که از آنها سود ببرند .ازایتنرو مشتتریان ،ارزش-
هتتتای احساستتتی و اطالعتتتاتی را از تعتتتامالت تجتتتارت
اجتماعی کسب میکنند و برای ارائ اطالعات ارزشمند
احساس تعهد دارند .بنابراین ،محتی تجتارت اجتمتاعی
با درک تعاملی مناسب ،میتواند مستیری مناستب بترای
ارائ خود ،توزیع محتوا و مبادله و پشتیبانی میان مشتریام
و ایجتتاد مفهتتوم حمایتتت اجتمتتاعی باشتتد (لیانتتگ و
همکتتاران .)5399 ،باتوجتتهبتته ایتتن مطالتتب فرضتتی زیتتر
مطر میشود:
فرض ية چه ارم :تعامتتل ادراکشتتده بتتر حمایتتت
اجتماعی در بین کاربران شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت
و معنادار دارد.
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ازسویی ،در تحقیقات مربوط به درک تعاملی ،متک

ریایشده میتوان گفت که هنجتار ذهنتی بتر نگترش و

میالن و هوانگ ،)5335( 9دریافتهاند کته درک تعتاملی

همچنین بر تمایتل رفتتاری بته تجتارت اجتمتاعی تتأثیر

رابطت مثبتتتی بتتا نگتترش کتتاربران آنالیتتن وبستتایتهتتا

دارد؛ ازاینرو فرضیههای دیگر تحقیق عبارت است از:

دارند .همچنین یو و استتوت )5339(5در پتژوهش ختود

فرضية ششم :هنجارهای ذهنی بر نگرش به تجارت

وجود برخی ارتباطات و وابستگیها بین درک تعاملی و

اجتماعی در بین کاربران شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت

نگتترش بتته وبستتایت کتتاربران را تأیی تد کتتردهانتتد .در

و معنادار دارد.

پژوهش دیگری تائسو 3و همکاران ( )5394وجود رابط
مثبت بین درک تعاملی و نگرش کاربران را با توجته بته
سازماندهی وبسایت تأیید قرار کردهاند .بنابر پژوهش-
های پیشین و همچنین براساس اینکته زیرستاخت اصتلی
شبکههای اجتماعی مبتنی بر وبسایتها یتا برنامتههتای
کاربردی تحت وب است ،لذا فرضی زیر در این تحقیق
مطر

میشود:

فرضية پ نجم :تعامتل ادراکشتده بتر نگترش بته
تجارت اجتماعی در بین کتاربران شتبکههتای اجتمتاعی
تأثیر مثبت و معنادار دارد.

فرضية هفتم :هنجارهای ذهنی بر تمایل به تجارت
اجتماعی در بین کاربران شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت
و معنادار دارد.
 -2-5ارگانيسمهاي مدل  SORدر پژوهش
 -1-5-2حمايت اجتماعي
حمایت اجتماعی ،ساختاری چندبعتدی استت و بته-
صورت درک یا تجرب افراد از مراقببودن ،پاستخدادن
و کمککردن به افراد در یک گروه اجتمتاعی استت
(تیلور6و همکاران .)5334 ،هوس )9119( 1میگوید که
حمای تت اجتمتتاعی شتتامل حمای تت احساس تی ،ابتتااری،
اطالعاتی و ارزیابی است .بهایندلیل که ایجتاد محتتوا و

 -4-4-2هنجارذهني
«هنجار ذهنتی» بتهمعنتای ادراک فترد دربتارة اینکته
بیشتر مردمانی که به نظر او مهم هستند ،چه فکر میکنند
و او به باید و نبایدهای آنان در رفتار خود توجه میکنتد
(فیشبین و آجان .)9112 ،4ادراک فرد از اینکه دیگتران
دربارة او برای شرکت در شبکههای اجتماعی و فراتر از
آن ،بحثکردن در این شبکهها برای خرید محصتوالت
و خدمات چگونه فکر میکنند؛ آیا افراد مهتم ایتن کتار
فرد را تأیید میکنند یا خیتر؟ ایتن متوارد یتک محترّک
محیط تی بتترای فتترد محستتوب شتتود (لتتی 2و همکتتاران،
 .)5395از طتترف دیگتتر ،براستتاس نظریت رفتتتار برنامتته-
1 McMillan & Hwang
2 Yoo & Stout
3 Taesoo
4 Fishbein & Ajzen
5 Li

رواب عاطفی از ویژگیهتای اصتلی تجتارت اجتمتاعی
هستند ،حمایت اجتماعی در تجارت اجتمتاعی بتر متدار
حمایت اطالعاتی و حمایت عاطفی میچرخد .حمایتت
اطالعتتاتی بتته احساستتات شتتناختی ناشتتی از محتتتوای
پیشتتنهادها ی تا دانش تی کتته ممکتتن استتت بتوانتتد بتته حتتل
مشکالت کمک کند اشاره میکند (لیانگ و همکاران،
 .)5399حمایتتت عتتاطفی ناش تی از تجربتتههتتای م تؤثر از
نگرانیهتای عتاطفی از قبیتل مراقبتت ،درک و همتدلی
1

است (کولسون و همکاران)5399 ،؛ ازایتنرو حمایتت
اجتماعی ،ارگانیسم درنظر گرفته میشود.

6 Taylor
7 House
8 Coulson
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حمایت اجتمتاعی قتویتتر ،درک متقابتل و گرمتی

فرضية نهم :حمایت اجتماعی بر تمایل بته تجتارت

رواب ت را بیشتتتر م تیکنتتد .بتته عبتتارت دیگتتر ،حمای تت

اجتماعی در بین کاربران شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت

اجتمتتاعی نیازهتتای اجتمتتاعی مشتتتری را کامتتل کتترده و

و معنادار دارد.

انگیاة تعامل با همتدیگر را در آنتان ایجتاد متیکنتد .بتا
افاایش تعامالت و اطالعات پشتیبانیکننده ،آنها بیشتتر

-2-5-2کيفيت روابط

راضی میشوند و رواب صمیمیمتتری خواهنتد داشتت.

یک مفهوم مهم در بازاریتابی رابطته ،کیفیتت رابطته

میدهد که حمایت اجتمتاعی

است کته بته نادیکتی و قتدرت رابطته اشتاره دارد و در

پژوهشهای قبلی نشان

9

کیفی تت رواب ت را بتتاال متتیبتترد (ریشتتیکا و همکتتاران،

تأثیرگتذاری بتر فتاداری مشتتریان نقتش مهمتتی دارد .از

 .)5393پش میتوان گفت که هرچه حمایتت اجتمتاعی

طرف دیگر ،کیفیت رابطته را نتوعی ارزیتابی از قتدرت

بیشتر باشد ،رواب خصوصی نادیکتر و صتمیمیتتری

ارتباط بتین فتراهمکننتده ختدمات و مشتتری و ارزیتابی

پیشبینی میشود و کیفیتت روابت بیشتتر خواهتد شتد؛

نهایی کاربر ارائهدهنده خدمات معرفی می کنند (لیانگ

بنابراین میتوان چنین فرض کرد:

و همکاران .)5399 ،چتون ختدمات نتاملموس هستتند و

فرضية هشتم :حمایت اجتماعی بر کیفیتت روابت

خریداران نمیتواننتد آنهتا را لمتش کننتد یتا ببیننتد،

در بین کاربران شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار

باعث احساس بیاعتمتادی در مشتتریان متیشتود .نقتش

دارد.

کیفیت رواب  ،کاهش بیاعتمادی و تقویتت رابطت بتین

عالوهبر افاایش تعامل اجتمتاعی و افتاایش کیفیتت

مشتری و فروشنده است که درنهایت باعتث وفتاداری و

رواب ت  ،حمای تت اجتمتتاعی بتته افتتاایش انگی تاه مربتتوط

سودآوری شرکت متیشتود (کسترز و پاپتاریودامیش،4

م تیشتتود .معامل ت انگیاش تی ،مبتتادالت اجتمتتاعی می تان

.)5331

مشتریان را بیشتر میکند و آنهتا را تشتویق متیکنتد تتا

کیفیت رابطه از سه مؤلفت اعتمتاد ،رضتایت و تعهتد

اطالعات خرید ارزشمندی با دیگران خارج از تعهتدات

تشتتکیل شتتده استتت (دی ولتت

و همکتتاران.)5339،

بتتهدستتت دهنتتد (کراکتتر و کانتتاولو .)5331 ،5اشتتتراک

مطالعات زیادی نیا وجود دارد که اثرات فردی این سته

اطالعات محیطی حمایتی به وجود متیآورد کته در آن

مؤلفه را بررسی میکنند؛ بترای مثتال چتن 2و همکتاران

اشتراک اطالعات خرید ،دانش محصول و تجرب خریتد

( )5331نشان دادهاند که اعتماد در پیگیری وبستایت-

بتتتتتا مشتتتتتتریان دیگتتتتتر وجتتتتتود دارد (هوانتتتتتگ و

های مصرفکننده به مصرفکننده نقتش کلیتدی دارد.
6

نامبیستتان )5393،3پتتش ،مشتتتریانی کتته تجرب ت حمای تت

در مطالع دیگری تئتو و همکتاران ( )5331رابطت بتین

اجتماعی خوبی دارند بیشتر تمایتل دارنتد کته اطالعتات

اعتماد و موفقیتت تجتارت الکترونیتک را نشتان داهانتد.

خرید ارزشمندی با دیگران داشته باشند؛ پتش متیتتوان

بنابر مطالب گفتهشده در قسمت قبتل و بتهایتندلیتل کته

فرض کرد:

رضایت ،اعتماد و تعهد پدیتدههتای شتناختی معرفتی

1 Rishika
2 Crocker & Canevello
3 Huang & Nambisan

4 Caceres & Papariodamis
5 Chen
6 Teo
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شدهاند ،پش متغیر کیفیت رواب در بخش ارگانیستم در

هم ت پدی تدههتتای ذهن تی از قبی تل نگتترشهتتا ،رضتتایت،

مدل آورده شده است.

اعتقادات ،توجهات ،قضاوتها ،ادراکات و غیره استت

اعضای جوامتع آنالیتن بته شترکت در فعالیتتهتای

(ارگلو 5و همکاران .)5339،لذا در این پتژوهش نگترش

گروه و حمایت دیگر اعضا از طریق تعامالت اجتمتاعی

به تجارت اجتماعی ،پدیدههتایی شتناختی و در جایگتاه

و ارتباطتتات مهیاشتتده در شتتبکههتتای اجتمتتاعی تمایتتل

ارگانیسم در مدل قرار داده شده است .از طترف دیگتر،

دارند .این تعامالت باعث اعتمادآفرینی در بین اعضتا و

براساس نظری رفتار برنامهریایشده میتوان گفتت کته

رضایت آنان از حمایتت اطالعتاتی و عتاطفی متیشتود.

نگرش به تجارت اجتماعی بر تمایل رفتاری به تجتارت

حمایت و منافع بهوجودآمده از راه ارزشآفرینی باعتث

اجتماعی تأثیر دارد؛ پش فرضیه زیر مطر میشود:

رضتتتایتمندی بتتین آنهتتتا مت تیشتتتود .بنتتتابراین چنت تین

فرضية دوازدهم :نگرش به تجتارت اجتمتاعی بتر

رضایتمندی هم بهطور مستتقیم و هتم ازطریتق تتأثیر بتر

تمایل به تجارت اجتمتاعی در بتین کتاربران شتبکههتای

نگرش افراد به استفادة مجدد از این سیستمها منجر متی-

اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

شود و بر تمایل بته تجتارت اجتمتاعی تتأثیر متیگتذارد
(هاجلی 5394 ،ال ) .با این اوصاف ،فرضیههای زیتر را

براساس مطالب قسمت منتابع و پیشتین تحقیتق متدل
مفهومی پژوهش در شکل  5آورده میشود:

در نظر میگیریم:
فرضية دهم :کیفیت رواب بتر تمایتل بته تجتارت
اجتماعی در بین کاربران شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت
و معنادار دارد.
فرض ية ي ازدهم :کیفیتتت رواب ت بتتر نگتترش بتته
تجارت اجتماعی در بین کتاربران شتبکههتای اجتمتاعی
تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 -3-5-2نگرش به تجارت اجتماعي
نگرش عبتارت استت از حتاالت بتهنستبت پایتدار از
اعتقتتتادات ،احساستتتات و تمتتتایالت رفتتتتاری دربرابتتتر
موضتوعات گتروههتتا ،رویتدادها و نمادهتا (هتتو

و

واگن)5332،9؛ همچنتین حتاالت شتناختی بته هرمرحلت
ذهنی از اکتساب ،پردازش ،ذخیتره و بازیتابی اطالعتات
اطالق میشود .هدف فراینتد شتناختی کمتک بته افتراد
برای رستیدن بته رضتایت یتا رفتع نیتاز استت .مطالعتات
دربارة حالتهای شناختی نشان متیدهتد کته آن شتامل
1 Hogg & Vaughan

2 Eroglu
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شکل ( -)2مدل مفهومي پژوهش

 -3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظتر هتدف ،کتتاربردی و از نظر
روش جمعآوری دادهها ،توص تیفیپیمایش تی و از نتتتو

پرسشنامه الکترونیک آنالین استفاده شده است .در ایتن
پرسشتتنامه طیتت

پتتنجگاینتتهای لیکتترت (از  =9کتتامالً

همبستگی استتت .جامع آماری ایتن پتژوهش کتاربران

مخال

ایرانی دو شبک اجتماعی غیرایرانتی پرطرفتدار در ایتران

نمون ت الزم براستتاس نظتتر شتتوماخر و لومتتاکش()5334

یعنی فیسبوک و تلگرام و یتک شتبک اجتمتاعی ایرانتی

عمل شده است کته بنتابر نظتر آنتان ،تعتداد نمونت الزم

پرطرفدار یعنی کلوب است .دلیتل انتختاب فیستبوک و

برای پژوهش های با روش معتادالت ستاختاری بته ازای

تلگرام جدای از پرطرفداربودن آنها این بوده است کته

هر متغیتر آشتکار (شتاخص هتای) متدل 2،تتا  92نمونته

فیسبوک بیشتر یک شبک اجتماعی مبتنی بتر وبستایت

درنظر گرفته میشود .بهایندلیل که در پتژوهش حاضتر

است ،حال آنکه تلگرام یک شتبک اجتمتاعی مبتنتی بتر

تعداد متغیرهای آشکار (تعداد ستؤاالت پرسشتنامه)36 ،

برنام ت کتتاربردی تحتتت وب استتت .باتوجتتهبتته ماهیتتت

سؤال است ،بتهازای هرمتغیتر آشتکار 93نمونته انتختاب

شبکههای اجتماعی در این پژوهش برای نمونهگیتری از

شده است ،پش تعداد 363نمونه بررسی شده است.

روش غیراحتمالی از نو سهمیهای و گلولهبرفی استفاده

اطالعات جمعیتشناختی نمون بررسیشده در جدول 9

شتتده استتت .بتترای

جمتتعآوری دادههتتا از ابتتاار

تا = 2کامالً موافق) بهکار رفته است .برای تعداد

آمده است.
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جدول ( -)1ويژگيهاي جمعيتشناختي نمونه
ويژگي جمعيتشناختي

درصد

طبقه

29/4

مرد

41/6

زن

91/2

 91سال و کمتر

41/12

51-53

33/4

31-33

9/92

 43سال و باالتر

91/54

دیپلم و پایینتر

45/43

لیسانش

34/59

فوق لیسانش

4/95

دکتری

31/99

کمتر از  9بار

39/34

 9تا دو بار

دفعات خرید آنالین

54/91

 3تا  4بار

(در هرماه)

1/61

بیشتر از  4بار

جنسیت

سن

تحصیالت

 -4تجزيهوتحليل دادهها و نتايج
در ایتتت تن تحقیتتت تق از متتتتتدلیتتت تابی معتتتتتادالت

مدل و رواب بین متغیرها که این روش میتوانتد روابت

ساختاری (SEM)9استفاده شتده استت .ایتن روش یتک

پیچیده را بهخوبی توضیح دهد .دوم اینکه اینکه در ایتن

روش توصیهشده است کته نستبتبته روشهتای دیگتر

روش به نرمالبودن دادهها نیازی نیست؛ سوم اینکته در

ماایتتای بستتیاری دارد (رینگتتل 5و همکتتاران.)5395 ،

تحقیقهای اکتشافی ایتن روش مناستب استت (داوری و

همچن تین  SEMاز نظتتر تحلی تل عتتاملی و مس تیر بتتهویتتژه

رضتازاده .)9313 ،پتش بتتاتوجتهبته ایتتن متوارد ،در ایتتن

مواقعی که بهدنبتال جستتجوی قابلیتت اطمینتان و اعتبتار

تحقیق از این روش استفاده شده است.

یتتک پتتژوهش از زوایتتای مختلت

هستتتیم بسیارمناستتب

است.
در ایتتن تحقیتتق از روش حتتداقل مربعتتات جائتتی

3

( )PLSبرای آزمون فرضیهها و همچنین بررسی پایایی و
روایی استفاده گردیده است .ایتن روش بته ستهدلیتل در
این پژوهش استفاده شده است؛ نخست اینکه پیچیتدگی
1 Structural Equation Model
2 Ringle
3 Partial Least Square
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 -4-1مدل اندازهگيري

همبستگی بین آن سازه با سازههای دیگتر باشتد (داوری

 -1-1-4پايايي

و رضازاده بهنقلاز فورنر و الرکتر .)9313،4همتانطتور

برای آزمودن پایتایی روشهتای زیتادی هستت ،امتا
روش توصیهشده در  ،PLSپایایی ترکیبتی )CR(9استت
(رایکوف )9111 ،5که اگر مقدار آن بیشتتر از 1درصتد
باشد پذیرش میشود (مک الرل واسکو و فرج)5332،3

که در جدول  3هستت ،ایتن شترط بترای همت ستازههتا
برقرار است؛ پش میتوان روایی واگرای متدل را نتیجته
گرفت.

نتایج پایایی ترکیبی همانطور که در جدول ( )5نشان
داده شده است ،برای هم سازهها باالی 1درصد است و
تأیید میشوند .همچنین همانطور که در جدول شمارة
 5آورده شده است آلفای کرونباخ محاسبهشده برای
تمام سازهها باالی 1درصد است و میتوان گفت پایایی
الزم برقرار است.
 -2-1-4روايي
برای اطمینان از روایی محتوا ،اباار اندازهگیری تمام
سازههای این تحقیق ،از متون پژوهشی گرفته شده است
و متناستتب بتتا محتتتوای تجتتارت اجتمتتاعی و تجتتارت
الکترونیک است .همچنین از نظر استتادان و متخصصتان
تجارت الکترونیک نیا دربارة سازههای پژوهش استفاده
شده است .جدول  5نشاندهندة این سازهها ،گویتههتای
مربوط به هریک از آنها و متون پژوهشی مرتب است.
دیگرروایی بررسیشدة در این تحقیتق روایتی ستازه
است .بااین هدف ،روایی همگرا و واگرا بررستی شتده-
اند .نتایج روایی همگرا در جتدول 5آورده شتده استت.
همانطور کته در جتدول متذکور هستت ،مقتدار معیتار
 AVEبرای تمام سازهها بار تر از 2درصد است؛ پش
میتوان گفت که روایی همگرای مدلهای اندازهگیری
مطلوب است .روایی واگرا هنگامی تأییتد متیشتود کته
جذر مقادیر  AVEبرای هر سازه ،بتار تتر از ضتریب
1 Composite Reliability
2 Raykov
3 McLure Wasko & Faraj

4 Fornell and Larcker
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سازهها ،پايايي و روايي

جدول ( -)2منبع
آلفای
کرونباخ

AVE

CR

بارهای
عاملی

3/139

3/694

3/194

3/156
3/194
3/116
3/195
3/133
3/156

3/131

3/214

3/121

3/132
3/113
3/199
3/139

3/114

3/614

3/114

3/134
3/132
3/111

3/193

3/665

3/115

3/135
3/192
3/119

کد

سازهها و گویهها
کيفيت وبسايت يا برنامة کاربردي

لیانگ وهمکاران()5399
کلوب ،فیسبوک و تلگرام محی کاربر دوستی ارائه میدهد.
کلوب ،فیسبوک وتلگرام تماس آسان با دوستانم را فراهم میکند.
کلوب ،فیسبوک و تلگرام نرمافاار و سختافاار به روزی دارد.
کلوب ،فیسبوک و تلگرام به نیازهای شخصی کاربران توجه میکند.
در کلوب ،فیسبوک و تلگرام خطای مکرر رخ نمیدهد.
هنگام کار با کلوب ،فیسبوک و تلگرام احساس امنیت میکنم.

WAQ1
WAQ2
WAQ3
WAQ4
WAQ5
WAQ6

سازههاي تجارت اجتماعي

هاجلی(5394ال 5394،ب)؛هاجلی و سیما()5392
من در گروهها ،فرومها و جوامع آنالین از دوستانم میخواهم تا پیشنهادهایشان
را قبل از این که خرید کنم با من در میان بگذارند.
من تمایل دارم محصولی را که ارزش خرید دارد ،به دوستانم در کلوب،
فیسبوک و تلگرام پیشنهاد کنم.
من تمایل دارم تجربیات خرید خود را به وسیله تاالرهای گفتگو ،گروهها و
جوامع آنالین یا به وسیله اباارهای موجود در کلوب ،فیسبوک و تلگرام مانند
الیککردن ،ارجا دادن ،توصی الکترونیک و غیره با دوستانم به اشتراک
بگذارم.
من تمایل دارم برای خرید یک محصول از توصیههای آنالین دیگران استفاده
کنم.

SCC1
SCC2
SCC3
SCC4

درک تعاملي

انیمش و همکاران ()5399؛اانگ و همکاران()5394؛تائسو و همکاران()5394
اباار موجود در کلوب ،فیسبوک و تلگرام به من اجازه می دهد تا محتویات را
آن طور که در ذهنم هست ساخته و به اشتراک بگذارم.
کلوب ،فیسبوک وتلگرام به من اجازه میدهد تا اشیا و محی مجازی آن را به
دلخواه خود تغییر دهم یا اصال کنم.
وقتی که من در کلوب ،فیسبوک و تلگرام هستم ،میتوانم آزادانه انتخاب کنم
که چه چیای ببینم.

INT1
INT2
INT3

هنجارهاي ذهني

پاولو و فیگنسن)5336(9؛کیم و همکاران ()5331
اکثر افرادی که بر رفتار من تأثیرگذارند فکر میکنند که من باید استفاده از
کلوب ،فیسبوک و تلگرام را ادامه دهم.
اکثر افرادی که برای من مهم هستند فکر میکنند که من باید از کلوب،
فیسبوک و تلگرام استفاده کنم.
اکثر افرادی که نظراتشان برای من با ارزش است ،ترجیح میدهند من از
کلوب ،فیسبوک و تلگرام استفاده کنم.

SN1
SN2
SN3

1 Pavlou & Fygenson
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حمايت اجتماعي

لیانگ وهمکاران()5399؛ هاجلی(5394ال 5394،ب)5392،

3/112

3/139

3/166

3/139
3/111
3/149
3/191
3/116

3/119

3/193

3/111

3/115
3/194
3/113
3/131
3/139
3/125

3/159

3/613

3/132

3/162
3/199
3/134
3/112

3/134

3/632

3/159

3/162
3/159
3/191
3/131
3/111

وقتی با مشکلی مواجه میشوم ،برخی افراد در کلوب ،فیسبوک وتلگرام به من
آرامش میدهند و با من همدردی میکنند.
وقتی با مشکلی مواجه میشوم ،برخی افراد در کلوب ،فیسبوک وتلگرام به
صحبتهای من در مورد احساسات شخصیام گوش میدهند.
وقتی نیاز به کمک دارم ،برخی افراد در کلوب ،فیسبوک وتلگرام به من
پیشنهادهایی را ارائه میدهند.
وقتی با مشکلی مواجه میشوم ،برخی افراد در کلوب ،فیسبوک وتلگرام به من
کمک میکنند تا دالیل آن را پیداکنم و من را راهنمایی میکنند.
وقتی با مشکلی مواجه میشوم ،برخی افراد در به من اطالعاتی میدهد که در
غلبه بر مشکالتم به من کمک میکند.

SS1
SS2
SS3
SS4
SS5

کيفيت روابط

گاربارینو و جانسون)9111(9؛هاجلی(5394ال )
من به این که عضو کلوب ،فیسبوک وتلگرام هستم افتخار می کنم.
من به کلوب ،فیسبوک وتلگرام احساس تعلق خاطر دارم.
من با کلوب ،فیسبوک وتلگرام شاد هستم.
من از استفاده از کلوب ،فیسبوک وتلگرام راضی هستم.
عملکرد کلوب ،فیسبوک وتلگرام همواره انتظارات من را برآورده میکند.
کلوب ،فیسبوک وتلگرام شبکههای اجتماعی مطمئن هستند.

RQ1
RQ2
RQ3
RQ4
RQ5
RQ6

نگرش به تجارت اجتماعي

ونکاتش و دیویش()5333؛کیم و همکاران()5331
استفاده از شبکههای اجتماعی برای تجارت ،ایدة خوبی است.
به اعتقاد من استفاده از شبکههای اجتماعی برای تجارت مطلوب است.
به نظر من استفاده از شبکههای اجتماعی برای تجارت ایدة عاقالنهای است.
من احساس میکنم استفاده از شبکههای اجتماعی برای تجارت خوشایند است.
تمايل به تجارت اجتماعي
لیانگ و همکاران()5399؛هاجلی( 5394ال )؛اانگ و همکاران()5394
من تجارب خرید خودم را با دوستانتم در کلوب ،فیسبوک وتلگرام وقتی که
آن ها در خرید از من مشورت میخواهند ،به اشتراک میگذارم.
من محصولی را که ارزش خرید دارد در کلوب ،فیسبوک وتلگرام به دوستانم
توصیه میکنم.
من تجارب خرید دوستانم را که در کلوب ،فیسبوک وتلگرام به اشتراک
گذاشته شدهاند وقتی میخواهم چیای خرید کنم در نظر میگیرم.
من از دوستانم در کلوب ،فیسبوک و تلگرام میخواهم که پیشنهادهایشان را در
مورد محصول ،قبل از خرید به من ارائه کنند.
من کاالهایی را که دوستانم در کلوب ،فیسبوک و تلگرام توصیه میکنند
خواهم خرید.

AT1
AT2
AT3
AT4

SCI1
SCI2
SCI3
SCI4
SCI5

1 Garbarino & Johnson
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جدول ( -)3همبستگي بين سازهها و مقادير AVE
WAQ

3/113

SN

AT

RQ

SCC

SCI

SS

INT

3/133

INT

3/111

3/494

SCI

3/131

3/495

3/434

SS

3/143

3/491

3/496

3/311

RQ

3/113

3/395

3/295

3/419

3/411

SCC

3/153

3/392

3/456

3/334

3/331

3/462

AT

3/194

3/496

3/512

3/432

3/315

3/559

3/315

SN

3/392

3/434

3/391

3/394

3/439

3/321

3/434

WAQ

 - 4-2ارزيابي مدل اندازهگيري

جدول ( -)4مقادير  R2و
SS
5

RQ

AT

2

Q

SCI

R

3/259

3/249 3/415

3/443

Q

3/525

3/394 3/339

3/422

5

پش از سنجش روایی و پایتایی متدل انتدازهگیتری،

قدرت پیشبینی «قوی» برخوردار است .پتش از بررستی

مدل ستاختاری از طریتق روابت بتین متغیرهتای مکنتون

مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتتن بترازش

ارزیابی شده است .بدین منظور در این مقالته از ضتریب

مدلها ،فرضیههای پتژوهش آزمتون شتده استت .نتتایج

تعیین ( )R5و ضریب قدرت پیشبینی( )Q5استفاده شتده

حاصتتل از نتترمافتتاار استتمارت پتیالاس 3در شتتکل  5و

است .نتایج بهدستآمده در جدول 4آورده شده استت.

جدول  2نشان داده است.

باتوجهبه نتتایج بتهدستتآمتده ،براستاس بررستی چتین

9

( )9111برازش مدل ساختاری بهطور کلتی «قتوی» و در
حد خوبی بوده است .همچنین براساس پژوهش هنستلر

5

و همکاران ( )5331و باتوجهبه نتایج بهدستآمده بترای
معیار  Q5در جدول 4میتوان نتیجه گرفتت کته متدل از

1 Chin
2 Henseler

3 SmartPLS
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شکل ( -)2نتايج مدل ساختاري*p<1/11 , **p< 1/15***p< 1/111,

جدول ( -)6برآورد نتايج مدل ساختاري مدل

تخمین

T-Value

نتیجه

مسیر فرضیه

***3/593

4/529

تأیید

**3/943

3/152

تأیید

*3/914

5/319

تأیید

***3/523

3/195

تأیید

***3/511

4/911

تأیید

نگرش به تجارت اجتماعی  هنجارهای ذهنیH6:

***3/391

4/429

تأیید

هنجارهای ذهنیH7:

***3/596

3/145

تأیید

***3/556

3/211

تأیید

حمایت اجتماعیH9:

***3/343

4/999

تأیید

کیفیت رواب H10:

*3/993

5/991

تأیید

نگرش به تجارت اجتماعی  کیفیت رواب H11:

**3/929

5/313

تأیید

تمایل به تجارت اجتماعی  نگرش به تجارت اجتماعیH12:

**3/915

3/352

تأیید

کیفیت رواب

 کیفیت وبسایت یا برنامه کاربردیH1:

حمایت اجتماعی  سازههای تجارت اجتماعیH2:

کیفیت رواب

 سازه های تجارت اجتماعیH3:

حمایت اجتماعی 

درک تعاملیH4:

نگرش به تجارت اجتماعی 
تمایل به تجارت اجتماعی 

کیفیت رواب



درک تعاملیH5:

حمایت اجتماعیH8:

تمایل به تجارت اجتماعی 
تمایل به تجارت اجتماعی 
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همانطور که در شکل 5و جدول  2نشان داده شتده

اما در این راستا عوامل زیادی بر تمایل آنان بته تجتارت

است ،تمامی فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان 3/12

اجتماعی تاثیرگذار است .همانطتور کته نتتایج آزمتون

مورد تأیید شدهاند .همچنین مقادیر ضرایب مسیر نشتان-

فرضی اول نشان داده است ،کیفیت وبسایت یتا برنامت

دهندة این است که کیفیت وبسایت میاان 59/3درصد

کتتاربردی (در نقتتش یتک عامتتل تکنولوایتتک و یتتک

از تغییرات کیفیت روابت را تبیتین متیکنتد .ستازههتای

مح ترّک) ،بتتر کیفیتتت رواب ت ( در جایگتتاه یتتک عامتتل

تجارت اجتماعی بهمیاان  94/3درصد تغییرات حمایتت

اجتمتتاعی و ارگانیستتم) تأثیرگتتذار استتت .ایتتن بتتدان

اجتماعی 91/4درصد تغییرات کیفیت درک تعاملی بته-

معناست که کیفیت مناسب یا نامناسب یتک وبستایت

میاان 59/3درصد تغییرات حمایت اجتماعی و بتهمیتاان

یا برنام کاربردی از نظر کتاربران بتر تعهتد ،رضتایت و

 55/1درصتتد تغییتترات نگتترش بتته تجتتارت اجتمتتاعی را

اعتماد کتاربران تأثیرگتذار استت .نتتایج حاصتل از ایتن

میکند .همچنین هنجارهای ذهنی 39/1درصتد

فرض تیه بتتا پتتژوهشهتتای پیشتتین ازجملتته اانتتگ و بتتن

از تغییرات تمایل به تجارت اجتمتاعی و 39/1درصتد از

یوستتتت  ،)5396( 9لیانتتتتگ و همکتتتتاران ( ،)5399و

تغییرات نگرش به تجارت اجتماعی را تبیین متیکنتد .از

کروسبی و همکاران ( )9113مطابقت دارد .وجته تمتایا

طرف دیگر حمایت اجتمتاعی 55/6درصتد از تغییترات

این پژوهش با دیگرپژوهشها در این استت کته اوالً در

کیفیتتت روابتت و 59/6درصتتد از تغییتترات تمایتتل بتته

این پژوهش کیفیت وبسایت از نظر کیفیتت اطالعتاتی

تجتتارت اجتمتتاعی را تبیتتین متتیکنتتد .کیفیتتت روابتت

و سیستمی بررسی شده است؛ حتال آنکته در پتژوهش-

92/9درصد از تغییرات نگترش بته تجتارت اجتمتاعی و

های دیگر از ابعاد دیگر به کیفیت وبسایت نگتاه شتده

99/3درصد از تغییترات تمایتل بته تجتارت اجتمتاعی را

است .دوم اینکه در این پژوهش فق سایتهای شتبکه-

تبیین متیکنتد .درنهایتت نگترش بته تجتارت اجتمتاعی

های اجتماعی در نظر گرفته شده استت؛ حتال آنکته در

91/5درصد از تغییترات تمایتل بته تجتارت اجتمتاعی را

پارهای از پژوهشهایی که بدان اشاره شد ،پورتتالهتای

تبیین میکند.

تجتتاری نی تا بررستی شتتدهانتتد .درنهای تت اینکتته در ای تن

تبیین

پتتتژوهش هتتتم کیفیتتتت وبستتتایت و هتتتم کیفیتتتت
 -5بحث و نتيجهگيري

برنام ت کاربردی بررس تی شتتده استتت .دیگتتر نتتتایج ای تن

در دنیای امروزی بهرهگیری از شبکههتای اجتمتاعی

پتتژوهش (فرض تی دوم) نشتتان متتیدهتتد کتته ستتازههتتای

در میان افراد جوامع رو به رشد استت و آنهتا از طریتق

تجتتارت اجتمتتاعی (در نقتتش یتتک محتترّک و عامتتل

اطالعتات

تکنولتتوایکی) بتتر حمایتتت اجتمتتاعی (در نقتتش عوامتتل

و تجربههای خود را بهاشتراک میگذارنتد .ازدیگرستو،

اجتماعی و ارگانیسم) تأثیرگذار است .نتتایج حاصتل از

رواب این افراد با عنتوان مصترفکننتده در شتبکههتای

این فرضیه با نتایج حاصل از پژوهشهتای شتانموگام 5و

اجتماعی باعث ایجاد مفهوم جدید «تجتارت اجتمتاعی»

همکتتاران( ،)5396هتتاجلی و ستتیما ( ،)5392هتتتاجلی

شده است .شبکههای اجتماعی افراد را قادر میستازد تتا

( )5392مطابقت دارد .نتایج فرضی ستوم ایتن پتژوهش

شبکههای اجتماعی دربارة پدیدههای مختل

دانتتتش ،اطالعتتتات و تجربیتتتات ختتتود را در زمینتتت
محصوالت و خدمات با دیگر افراد بهاشتراک بگذارند؛

1 Benyoucef
2 Shanmugam
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نشان میدهدکه سازههای تجارت اجتمتاعی بتر کیفیتت

پژوهشهای آگراوال و بهتاردواج )5396( 6و جیتوانی

رواب تأثیر مثبت و معنیدار دارد .نتتایج ایتن فرضتیه بتا

و همکاران ( )5392مطابقت دارد .از طرف دیگر ،نتایج

پژوهشهای هاجلی ( ،)5392لین 9و همکتاران ()5394

تحقیق حاضر نشتان متیدهتد کته متغیرهتای موجتود در

و وانگ و هاجلی ( )5394همختوانی دارد .نتتایج دیگتر

بخش ارگانیستم (حمایتت اجتمتاعی ،کیفیتت روابت و

این پژوهش (فرضی چهارم و پنجم) نشتان متیدهتد کته

نگتترش بتته تجتتارت اجتمتتاعی) بتتر تمای تل بتته تجتتارت

درک تعاملی نیا یک عامل تکنولوایکی و محترّک بتر

اجتماعی دارای تأثیر معناداری هستند (فرضیههتای نهتم،

حمایتتت اجتمتتاعی و نگتترش تتتأثیر دارد .نتتتایج ایتتن

دهتتم و دوازدهتتم) کتته در ای تن ب تین حمای تت اجتمتتاعی

فرضیهها بتا نتتایج پتژوهشهتای محمتودی و همکتاران

دارای بیشترین تأثیر است .نتایج بهدستآمده از فرضتیه-

( ،)5396ای 5و همکاران ( )5396و اانتگ و همکتاران

های نهم ،دهم و دوازدهم بتا پتژوهش هتای عبدالونتد و

( )5394مطابقت دارد .همچنین نتایج این پژوهش نشتان

ستترلک ( ،)9314اوزن ،)5392( 1ستتایناق و دیامونتتد

1

میدهتد کته هنجارهتای ذهنتی در جایگتاه یتک عامتل

( ،)5396جعفرکریمتتی و همکتتاران ( ،)5396هتتاجلی و

اجتماعی هم بر نگرش ( فرضی ششم) تأثیرگذار است و

همکتاران ( )5392و هتاجلی ( )5394مطابقتت دارد .بتا-

هم بهطور مستقیم بر تمایتل بته تجتارت اجتمتاعی تتأثیر

توجهبه موارد ارائهشده میتتوان ایتنگونته نتیجتهگیتری

معنادار دارد (فرضی هفتم) .نتایج حاصل از این فرضیهها

کرد که متغیرهای اجتماعی تتأثیر بستاایی بتر تمایتل بته

بتا نتتتایج پتتژوهشهتتای پیشتین جعفرختتانی و همکتتاران

تجارت اجتماعی دارند.

( ،)5396تتتابع بردبتتار و همکتتاران ( ،)5396هتتاجلی و

1

مطالعتت حاضتتر از چنتتد جهتتت در توستتع پیشتتین

3

تئوریک موضو مشارکت داشته است؛ اول اینکه اکثتر

( ، )5392اسمیت  ،)5392(4اسمیت و همکاران ()5393

پژوهشهای گذشته یا از بعتد فنتی و فنتاوری اطالعتات

و قاضتتتیزاده و همکتتتاران ( ،)9313مطابقتتتت دارد.

تجتارت اجتمتاعی را بررستی کتردهانتد ماننتد اانتگ و

همچنتتین ،نتتتایج نشتتان متتیدهتتد کتته از بتین محترّکهتتا

همکاران ( ،)5399یا از بعد اجتماعی و بهشتکل محتدود

هنجارهای ذهنی و درک تعاملی بهترتیب بیشترین تتأثیر

تجارت اجتمتاعی را بررستی کتردهانتد (هتاجلی5394 ،

را بر حاالت درونی افراد (ارگانیسم) داشتهاند.

ال )؛ حال آنکه مدل ارائهشده در ایتن پتژوهش هتم از

همکتتتاران ( ،)5392سوکستتتا انجیتتتام و چایاستتتونثرن

نتیجتت دیگتتر اینکتته در بختتش ارگانیستتم حمایتتت

بعد فنی و فناوری اطالعات و هم از بعد اجتماعی تمایل

اجتماعی بر کیفیت رواب تأثیر مثبت دارد که این نتیجته

به تجارت اجتماعی را در نقتش پتیشبینتیکننتدة رفتتار

بتا نتتایج پتژوهشهتای شتانموگام و همکتتاران (،)5396

بررسی میکند و این دوبعد را با هم ادغام کترده استت.

پریرا دا ستیلوا ،)5396( 2چتن و شتن ( )5392و هتاجلی

همچنین بنابر اهمیت «بعد اجتماعی» و باتوجهبته ادبیتات

( )5394همخوانی دارد .دیگر نتیج ایتن پتژوهش تتأثیر

موضتتو  ،بتتهطورگستتتردهای بررستتی شتتده استتت؛ دوم

بر نگترش استت کته ایتن نتیجته بتا

اینکتته ایتتن مطالعتته کتتاربرد متتدل  SORبتترای تجتتارت

1 Lin
2 Xi
3 Suksa-ngiam & Chaiyasoonthorn
4 Smith
5 Pereira da Silva

6 Aggarwal & Bhardwaj
7 Giovannini
8 Ozen
9 Singh & Diamond

مثبت کیفیت رواب
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اجتماعی را نشان میدهد .اگرچه در پژوهشهای پیشین

ترتیب بر کیفیت رواب و حمایت اجتماعی تأثیر مهمتی

این مدل برای توضیح رفتار مصرفکنندگان در تجارت

دارد؛ بنابراین به مدیران سایتها و شبکههتای اجتمتاعی

الکترونیک بهکار گرفته شتده استت ،امتا ایتن مطالعته

پیشنهاد میشود کته بتا بهبتود کیفیتت ستایتهتا از نظتر

نشان متی دهتد کته ایتن متدل در تجتارت اجتمتاعی نیتا

اطالعاتی و ساختاری و فنی زمینه را بترای جتذب افتراد

متتیتوانتتد کتتاربرد داشتتته باشتتد؛ ستتوم اینکتته باتوجتتهبتته

بیشتر فراهم کنند؛ همچنین با ایجاد یک محی تعاملی و

پتتژوهش هتتای پیشتتین در حتتوزة تجتتارت اجتمتتاعی،

کاربرپستتند متتیتواننتتد هتتم کتتاربران بیشتتتری (اعتتم از

پیشتترفت انتتدکی در زمین ت درک عوامتتل تأثیرگتتذار در

مصرفکننتده هتا یتا شترکتهتای تجتاری) را بته ختود

مشتتارکت افتتراد در تجتتارت اجتمتتاعی رخ داده استتت

جتتذب کننتتد و هتتم ایتتن کتتاربران احستتاس حمایتتت

(لیانتتگ و همکتتاران .)5399 ،ایتتن پتتژوهش بتتر عوامتتل

اجتماعی بیشتتری را در ستایت یتا برنامت آنهتا حاصتل

مستقیم و غیرمستقیمی تمرکا دارد که بتر درخواستت و

کنند .در این راستتا بترای کتاربرانی کته دارای شترکت

اشتراک اطالعات در تجارت اجتماعی تأثیرگذار است.

تجتاری هستتند ،ایتن ستایتهتا یتا برنامتههتا امکانتات و

یافتههای این مطالعه از لحاظ کاربردهای عملتی نیتا

ویژگیهتای ختاص و بتا محتدودیت کمتتری را فتراهم

مهم هستند .افراد با پیوستتن بته جوامتع آنالیتن ،دربتارة

کنند؛ مثالً برای شرکتهای تجاری موتورهای جستتجو

محصوالت و خدمات محتواهای اطالعتاتی تولیتد متی-

را بتترای یتتافتن اعضتتای بتتا ویژگتتیهتتای ختتاص متتدنظر

کنند .این اطالعات بر کیفیت رواب تتاثیر متیگتذارد و

شرکتهای تجاری مهیا کنند .همچنین بتا ایجتاد بختش

باعث افاایش یا کاهش وفاداری متیشتود .درایتنراستتا

نظرستتتنجی از کتتتاربران نظرختتتواهی کنتتتد و ستتتعی در

سازههای تجارت اجتماعی نقش مهمی دارنتد؛ پتش بتا-

برآوردن آن یا رفع مشکل کنند؛ حتی میتواننتد امکتان

توجهبه این نقش ،شرکتها و سازمانهای تجتاری متی-

ایجاد صفحات شخصی با ویژگیهای مدنظر هر فترد را

توانند از اباارهای تجارت اجتماعی سایتهتای تجتارت

ایجاد کنند.

اجتماعی استفاده کنند یا اینکته بته ستایتهتای تجتارت

همانطورکه یافتههای ایتن مطالعته نشتان متیدهتد،

الکترونی تک ختتود اباارهتتای تجتتارت اجتمتتاعی (ماننتتد

هنجارهتای ذهنتی بتهطورمستتقیم بتر تمایتل بته تجتارت

تاالرهای گفتگو) بیفاایند و محیطتی را فتراهم کننتد تتا

اجتمتتاعی و همچنتتین بتتر نگتترش بتته تجتتارت اجتمتتاعی

کاربران دربارة محصول و خدمات ایشان بحث و تبتادل

تأثیرگذار بوده و آن نیا بر تمایتل بته تجتارت اجتمتاعی

نظر میکنند که این امر باعث ایجاد حمایت اجتمتاعی و

تأثیرگتتذار استتت .بتترایناستتاس Tشتترکتهتتا بایتتد

همچنتتین بهبتتود کیفیتتت رواب ت متتیشتتود و نتیجتت آن

راهکارهایی را در پیشگیرند تا بتر هنجارهتای ذهنتی و

وفتتاداری مشتتتری و همچنتتین افتتاایش ارزش شتترکت

نگرش افراد تأثیر بگذارند که در اینزمینه متیتواننتد از

است .فراهمآوردن چنین شرایطی بهخصوص در توستع

برنام تشویقی و ترفیع فروش استفاده کننتد؛ متثالً بترای

محصول یا برند جدید به موفقیت آن از طریتق حمایتت

کاربرانی کته دیگتران معرفتی متیکننتد یتا کستانی کته

اجتماعی میانجامد.

معرفی میشوند ،تخفی هایی در نظر بگیرنتد؛ همچنتین

همتتانطتور کتته نتتتایج ایتتن مطالعتته نشتتان داده استتت

تخفی هایی برای کسانی کته در گتروههتا ،صتفحات و

کفیت وبسایت یا برنام کاربردی و درک تعاملی بته-

جوامع آنالین این شرکتها عضوهستند ،درنظر بگیرند.
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ازدیگرسو ،استفاده از تبلیغتات مناستب نیتا درایتنزمینته

 -7منابع

مفید است .شبکههای اجتماعی نیا میتواننتد بااستتفادهاز

 -9داوری ،علی؛ رضازاده ،آرش .)9313( .مدلستازی

برنامههای تبلیغاتی و همچنتین برنامتههتای آموزشتی بتر

معتتادالت ستتاختاری بتتا نتترمافتتاار  ،PLSتهتتران:

نگرش افراد دربتارة کارکردهتای شتبکههتای اجتمتاعی

انتشارات جهاد دانشگاهی.

تأثیرگذار باشند و افراد بیشتری را از گروههای مختلت
جمعیتشناختی به خود جذب کنند.

 -5عبدالوند ،ندا و سرلک ،منصتوره .)9314( .بررستی
عوامل مؤثر بر تمایل به استفاده از تجارت اجتماعی
در ایران .سومین کنفرانش بینالمللی پژوهشهتای

 -6محدوديتها و پيشنهادها براي محققان
بعدي

کاربردی در مدیریت و حسابداری ،تهران.
 -3قاضیزاده ،مصطفی؛ سردار ،احمد .زندیته ،زهتره و

ایتتتن مطالعتتته نیتتتا ماننتتتد ستتتایر مطالعتتتات دارای

روشنقیاسی ،رقیه .)9313( .تعیین عوامل مترتب بتا

محدودیتهایی است؛ اول اینکه در ایتن مطالعته تمایتل

قصد خرید درتجارت الکترونیکی (مطالع موردی:

(قصد) رفتاری یک پیشبینیکننتدة رفتتار درنظتر گرفتته

شرکت قطارها مسافر رجاء) .دوفصلنام راهبردهای

شده است؛ اگرچه برخی از مطالعات پیشین نشتاندهنتدة

بازرگانی .سال نوزدهم.939-953 ،9 ،

این است که تمایل رفتاری یک عامل قتوی پتیشبینتی-
کنندة رفتار واقعی است ،ولی ممکن است که در آینتده
تمایل رفتاری ،انعکاسدهندة رفتار واقعی نباشد .بنابراین
محققان در تحقیقات آینده بایتد بتر انتدازهگیتری دقیتق
رفتار واقعی تمرکاکنند .دومین محدودیت ایتن مطالعته
این است که پاسخگویان در نمونت آمتاری ایتن تحقیتق
ایرانی بودهاند؛ پش نتایج ایتن تحقیتق بته یتک فرهنتگ
خاص محدود است و تحقیقات آینتده بایتد متدل را در
سایر جوامع یا مناطق بررسی کنند .محدودیت سوم ایتن
تحقیق نیا مربوط به نمونه است کته در ایتن مطالعته سته
شتتبک اجتمتتاعی ختتاص درنظتتر گرفتتته شتتده استتت .در
تحقیتتقهتتای آینتتده الزم استتت کتته دیگتتر شتتبکههتتای
اجتماعی نیا درنظر گرفته شوند تا بتوان نتتایج را بتا هتم
مقایسه کرد.
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Designing a Model on Factors Affecting Customer Participation in Social Commerce
Based on Stimuli-Organism-Response Framework
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Abstract
Social commerce is a new phenomenon that is less considered indifferent researches. In this
type of commerce, consumers have become able to generate content about different
products/services and share their information and experiences with other people. This is very
important for producers and providers and may include opportunities and threats. Due to
these circumstances, investigating on consumer behavior is vital. Hence, this study aims to
provide a framework for the factors affecting social customer participation in social
commerce using Stimuli-Organism-Response model. The present research is an applied
research in terms of objective and descriptive-survey (correlational type) in terms of data
collection. Statistical population of the research consists of three popular social networks in
Iran (i.e. Facebook, Cloob, and Telegram). Furthermore, the research sample size was
estimated to 360 users using quota and snowball sampling method. The obtained results were
analyzed using PLS-SEM approach. The results showed that in investigating the effect of
stimuli variables on organism of website quality or practical program, perceived interactivity
and subjective norms have a positive and significant effect on quality relationship, social
support and attitudes toward social commerce, respectively. Also social commerce constructs
affect social support and attitudes toward social commerce. In addition, perceived
interactivity has a positive and significant effect on attitudes toward social commerce.
Secondly, social support, relationship quality and social attitude together with subjective
norms are positively associated with social commerce as the response. Finally, social support
has a significant positive impact on quality relationship which in turn influences attitudes
toward social commerce.
Keywords: Social Commerce, SOR Model, Social Networks, Social Commerce Intention.
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