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Abstract
Objective
Social business is a sub-category of electronic business that seeks social, innovative and
cooperative approaches within online markets and also uses social media to attract social
partnership and cooperation of such network users to support online purchasing and
services. Trust is considered as an effective factor leading to successful social business.
Because of the growing popularity and application of social business and the significant
role it plays in online business, it is important to investigate the key factors of customers’
trust and affecting factors on customers’ intention for social business. Therefore, this
study aims to respond to such a question through developing a research model to assess
some key structures of social business which can have positive effects on trust among the
customers. Evaluation of affective factors on such trust can help us obtain a model
regarding customers’ intention for social business.
Methodology
The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory
correlation study. The data were collected through library (secondary) research
approaches and internet-based resources were used as the literature and theoretical
foundations. The required data for tests and analysis of the hypotheses were collected
through questionnaires. The statistical population of the present study includes TIWALL
website users and those who are familiar with such a business model. Randomly, 210
questionnaires were correctly responded and collected through social media and structural
equation modeling was used to test the hypotheses and analyze the data.

Findings
Based on the results of the study, reliability, the quality of the information, safety,
connections, social support, and website quality have a positive effect on forming trust
and consequently on willingness to cooperate in social business; while size, economic
possibility, and verbal advertisement references have no positive effect on forming trust
and willingness to cooperate in social business. Finally, trust has a positive effect on
willingness to cooperate in social business.
Conclusion
Reliability results in trust and such trust can increase the willingness to participate in
social business and ensures the success of a social business. For the users of TIWALL
website, the size of social business is not of high importance, so it has no effect on trust
for the social business website. The quality of the information available on the website
attracts and keeps the audience, draw their trust and creats willingness to purchase and
cooperate within such business. Ensuring the users about the safety of the transaction and
confidentiality of the information on websites creates trust among users and encourages
them toward a risk-free and beneficial partnership. Connections can lead to trust because
users will be informed that some of their friends or the people they know are involved in
this business, too. Therefore, they are willing to share their ideas and suggestions and take
part in social business. Because the prices are reasonable on TIWALL website, this factor
cannot play a significant role in creating the emotional and internal issue of trust.
TIWALL website is a sales representative providing cultural products suah as theater
tickets which concerns only a specific population. Such people consider themselves as
stylists, so they are hardly influenced by other people and their ideas. Social support is
one of the major aspects in formation of social business and directly affects on trust and
encourages people to cooperate in such a business. The quality of the website, whether
technically or aesthetically-driven, is of high importance. Website quality including the
quality of system and services is the key in formation of a social business. Lack of trust in
making decision for online shopping makes the purchasing procedure a challenge because
of the risk the customer is about to take buying things which are not touchable and
observable. Therefore, online shopping requires a minimum level of trust.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد تجارت اجتماعی و تأثیر آن بر اعتماد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تمایل به مشارکت در
تجارت اجتماعی است.
روش :این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بهشمار میرود و از لحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی ـ پیمایشی ،از نوع همبستگی
است .دادههای تحقیق به کمک پرسشنامه الکترونیکی جمعآوریشده است .جامعه آماری پژوهش ،کاربران وبسایت تیوال بودند که
 012پرسشنامه از بین این کاربران جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری در نرمافزار
آموس انجام شده است.
یافتهها :نتایج نشان میدهد که اعتبار ،کیفیت اطالعات ،امنیت تراکنش و ارتباطات که از ابعاد اصلی شکل گرفتن تجارت اجتماعی
هستند ،بهطور مثبت و معنادار بر اعتماد تأثیرگذارند که این اعتماد خود تحت تأثیر حمایت اجتماعی (حمایت احساسی ـ حمایت اطالعاتی)
و کیفیت وبسایت (کیفیت خدمات ـ کیفیت سیستم) بهدرستی شکل میگیرد و در نهایت اعتماد خود تأثیر مثبت و معناداری بر قصد
تجارت اجتماعی و تمایل به مشارکت در آن میگذارد.
نتیجهگیری :این پژوهش نشان داد که ویژگیهای تجارت اجتماعی بر اعتماد و قصد تجارت اجتماعی تأثیر مثبتی دارد.
کلیدواژهها :اعتماد ،تجارت اجتماعی ،تجارت الکترونیکی ،حمایت اجتماعی ،کیفیت وبسایت.
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مقدمه

بسیاری از شرکتهای امروزی محصوالت و خدمات خود را در دامنه وسیع سفارش میسازند؛ چراکه میدانند مشتریان روزبهروز
به کمک فضای مجازی و اینترنت مطلعتر و آگاهتر میشوند .بنابراین ،برای جلب رضایت این مشتریان باید ارتباط عمیق و
بلندمدتی با آنها برقرار کرد ،این ارتباط را میتوان بهسادگی از طریق پیادهسازی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با
مشتری و اعمال مشخصه تعاملی بازاریابی در دنیای مجازی فراهم آورد (راجرس.)0212 ،1
گسترش تجارت الکترونیکی ،تغییرات شگرفی در رفتار مصرفکننده پدید آورده است که این تغییرات خود بهواسطه
اصالح عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفکننده آنالین بهوجود آمدهاند (ستینا ،مانتیو و راجلرسکی .)0210 ،0ظهور و گسترش
استفاده از فضای آنالین برای خرید ،افزایش مدلهای جدید کنش و واکنش و تعامل مصرفکنندگان تجارت الکترونیکی،
موجب دگرگونی واکنشهای مصرفکننده در تقابل با هر دو زمینه فردی و سازمانی شده و رفتار مصرفکننده را بهشدت تغییر
داده است و اکنون مصرفکنندهای که از فضای آنالین خرید میکند ،بسیار آگاهتر و پرمدعاتر است (ستینا و همکاران.)0210 ،
خرید اینترنتی در سراسر جهان و بهویژه در کشورهایی که زیرساختهای اینترنتی الزم در آنها وجود دارد ،پدیده رو به
رشدی است .در ایران نیز بهدلیل گسترش ضریب نفوذ اینترنت نسلهای  9و  4و استفاده گسترده افراد از گوشیهای هوشمند
و شبکههای اجتماعی و امکانات منحصربهفرد آن ،خرید اینترنتی بهسرعت در حال فراگیری است (امیری ،مصدق و ثنایی،
 .)1931اما نکته حائز اهمیت در این میان ،کاربرد جدید این ابزار در زمینه تجارت است که بهدلیل استفاده گسترده با عنوان
تجارت اجتماعی 9شناخته میشود .اهمیت موضوع تجارت اجتماعی به کارهای اولیه لیانگ و توربان )0211( 4و لینگ ،هو ،لی
و توربان )0211( 1برمیگردد (بیانچی ،اندروز ،ویز و فاضل حسن .)0211 ،1کلید ظهور تجارت اجتماعی ،توسعه جوامع مجازی
است (عابد.)0212 ،1
تجارت اجتماعی زیرمجموعه تجارت الکترونیکی است که راهکار اجتماعی ،خالقانه و تعاملمحوری را در بازارهای
آنالین دنبال کرده و با استفاده از رسانههای اجتماعی از تعامل و مشارکت اجتماعی کاربران برای حمایت کردن از خریدوفروش
آنالین محصوالت و خدمات پشتیبانی میکند (بغدادی .)0211 ،2ظهور تجارت اجتماعی به عنوان تغییر مهم در دنیای
کسبوکار ،سازمانها را بهمنظور سازگاری و تداوم بقای بیشتر ،نیازمند بهکارگیری این روش نوین کرده است (فالح ،جامیپور
و طاهری )1931 ،و این روند نوظهور فروشندگان را به شبکههای اجتماعی آنالین متصل میکند (هاشم ،نور و جانور.)0211 ،3
بهطور خالصه میتوان گفت که تجارت اجتماعی در حقیقت همان تجارت الکترونیکی است که در بستر شبکههای اجتماعی
شکل میگیرد (هوانگ و بن یوسف.)0219 ،12
از جمله عوامل موفقیت در تجارت اجتماعی ،اعتماد است .اعتمادسازی برای شرکتهای فعال در زمینه تجارت اجتماعی،
اهمیت زیادی دارد .مانع اصلی برای رشد فروشندگان در اینترنت ،بیاعتمادی افراد به خرید الکترونیکی است .بنابراین ،رابطه
همراه با اعتماد ،پایه و اساس تجارت اجتماعی موفق محسوب میشود (معینی ،جامیپور و ابراهیمی دالور.)1931 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Bianchi, Andrews, Wiese, & Fazal-E-Hasan
7. Abed
8. Baghdadi
9. Hashim, Nor & Janor
10. Huang & Benyoucef
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اعتماد به فروشندههای اینترنتی ،پذیرش آسیبهای احتمالی همراه با احساس امنیت تعریف میشود .مطالعات قبلی
نشان دادهاند که نبود اعتماد ،مهمترین مانع ایجاد روابط مصرفکنندگان با فروشندگان اینترنتی است .در هر صورت ،همانطور
که نتیجه مطالعات فعلی در زمینه بازار نشان میدهد ،بسیاری از کاربران به خرید اینترنتی عالقهای ندارند .بیاعتماد بودن
مشتریان در خریدهای اینترنتی ،یکی از عوامل اصلی تراکنشهای الکترونیکی است .بیاعتمادی یکی از بیشترین دالیلی است
که خریداران برای خرید نکردن از فروشگاههای اینترنتی بیان کردهاند (لی و توربان .)0221 ،1اعتماد اغلب عنصر اصلی ساختن
روابط موفق در دنیای آنالین تلقی میشود (دشتی و صنایعی)1931 ،؛ در تجارت الکترونیکی نیز ،اعتماد در میزان تأثیرگذاری
بر رفتار خرید مصرفکننده آنالین نقش اصلی را ایفا میکند (جاونپا ،تراکتینسکی و سارینن .)1333 ،0بنابراین نگرانی خریداران
آنالین که از نبود اعتماد یا بیاعتمادی نشئت میگیرد ،از موضوعات مهم تحقیق بهویژه در زمینه تجارت اجتماعی شمرده
میشود (کیم ،چانگ و لی .)0211 ،9اگرچه تجارت اجتماعی موضوع مهمی برای محققان است ،مطالعات قبلی بهطور کلی به
تعریف و توصیف تجارت اجتماعی (استیفن و تویبا )0212 ،4یا آشکار کردن ویژگیهای تجارت اجتماعی محدود شدهاند (لیانگ
و توربان .)0211 ،به عالوه ،محققان فقط روی تجزیه و تحلیل بازارهای تجارت اجتماعی ،تفاوتهای میان تجارت اجتماعی
و سایر انواع تجارت الکترونیکی (چن ،زئو و وینستون )0211 ،1و پذیرش تجارت اجتماعی تمرکز کردهاند .همچنین در زمینه
بررسی تأثیر ابعاد اجتماعی بر شکلگیری اعتماد نیز مطالعات کمی صورت گرفته است .با توجه به افزایش محبوبیت و کاربرد
تجارت اجتماعی و نقش مهم آن در تجارت آنالین ،بررسی عوامل مهم و کلیدی اعتماد مصرفکننده و عوامل اثرگذار بر قصد
تجارت اجتماعی حائز اهمیت است .بنابراین هدف از اجرای این پژوهش ،پاسخ به مسئله بیان شده از طریق توسعه مدل
تحقیقی برای آزمودن برخی ساختارهای کلیدی است که در قالب ویژگیهای تجارت اجتماعی طبقهبندی میشوند و تأثیر
مثبتی است که بر اعتماد مصرفکننده دارند .با بررسی عوامل اثرگذار بر این اعتماد میتوان به مدلی دست یافت که بهموجب
آن قصد تجارت اجتماعی در کاربران پدید میآید .مدل پیشنهاد شده میتواند به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1چه ابعادی تجارت اجتماعی را شکل میدهند و چه تأثیری بر اعتماد افراد دارند؟
 .0عوامل دیگری که بر اعتماد تأثیرگذارند و موجب قصد مشارکت در تجارت اجتماعی میشوند ،کداماند؟
پیشینه پژوهش
بررسی تأثیر اعتبار بر اعتماد در تجارت اجتماعی

نخستین عامل ،اعتبار تجارت اجتماعی است؛ به این معنا که کاربر احساس کند این وبسایت صادق بوده و نسبت به مشتریان
خود مسئولیتپذیر است .شرکتی که اعتبار یا تصویر بهتری دارد ،سطح اعتماد کاربران آن نیز بیشتر است (کنستینایتس و
فونتین .)0222 ،1اعتبار دارایی مشهود و بسیار ارزشمندی برای فروشندگان اینترنتی است؛ چراکه امروزه بسیاری از شرکتهای
فعال در تجارت الکترونیکی استارت آپ بوده و اعتبار زیادی ندارند ،به همین دلیل کسب اعتبار برای اینگونه شرکتها اهمیت
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بسیاری دارد (کافریس و هامپتن ـ سوزا .)0224 ،1محققان معتقدند که درک مشتریان از اعتبار یک تجارت الکترونیکی در
شکل گرفتن اعتماد نسبت به آن تجارت ،نقش کلیدی دارد .همچنین آنان معتقدند که اعتبار موضوعی است که میان کاربران
میچرخد و اعتماد عمومی را افزایش میدهد .از آنجا که در تجارت اجتماعی نیز اعتماد در رده اول قرار دارد و اعتبار عامل
پدیدآورنده اعتماد است ،فرضیه نخست به شرح زیر مطرح میشود:
فرضیه اول :اعتبار ،بر اعتماد و ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بررسی تأثیر اندازه بر اعتماد در تجارت اجتماعی

اندازه ،خصیصه دوم تجارت اجتماعی و بهمعنای سهم بازار در تجارت اجتماعی است .مشتریان بیشتر تمایل دارند از شرکتهایی
که بزرگ هستند و سهم بازار بیشتری دارند ،خرید کنند؛ زیرا معتقدند ارتباط با اینگونه شرکتها در برقراری تراکنشهای
مالی ،ریسک کمتری دارد .محققان نشان دادهاند که اندازه تجارت اجتماعی نیز بر اعتماد و وفاداری کاربران تأثیرگذار است
(جاونپا ،تراکتینسکی و ویتال .)0222 ،0به همین سبب ،شرکتهای بزرگ با تنوع و حجم زیاد کاال و خدماتی که عرضه
میکنند ،سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص میدهند و این موضوع بر اعتماد کاربران به وبسایت تجارت اجتماعی
تأثیر میگذارد و فرضیه دوم را شکل میدهد.
فرضیه دوم :اندازه ،بر اعتماد و ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بررسی تأثیر کیفیت اطالعات بر اعتماد در تجارت اجتماعی

منظور از کیفیت اطالعات این است که وبسایت تجارت اجتماعی ،ارائهدهنده اطالعات بهروز ،دقیق ،درست و جامع باشد.
کاربران برای اقدام به خرید اینترنتی ،به اطالعات دریافت شده از سایت مد نظر نیاز دارند؛ چراکه امکان لمس و امتحان کردن
وجود ندارد ،پس این اطالعات کامل ،جامع و بهموقع وبسایت است که اعتماد این کاربران را نسبت به فعالیت اصولی
وبسایت تجارت اجتماعی جلب میکند (کیم ،فرین و روا .)0222 ،9لیائو و همکارانش )0221( 4دریافتند که سایتهایی که از
اطالعات کامل و جامع برخوردارند و پیشنهادهای مرتبط با نیاز و سلیقه کاربران ارائه میدهند ،اعتماد بیشتری را به خود جلب
میکنند و کاربران تمایل بیشتری به حضور در آن وبسایتها و انجام تراکنش دارند .این موضوع به شکل گرفتن فرضیه
سوم منجر شد:
فرضیه سوم :کیفیت اطالعات ،بر اعتماد و ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بررسی تأثیر امنیت تراکنش بر اعتماد در تجارت اجتماعی

خصیصه دیگر در ابعاد شکلگیری تجارت اجتماعی ،امنیت تراکنش نام دارد و بهمعنای امنیت تراکنشهای مالی و اطالعاتی
در برقراری ارتباط با وبسایتهای تجارت اجتماعی است .در تجارتهای اجتماعی نیز ریسکهای مالی تجارتهای سنتی
وجود دارد ،با این تفاوت که مشتریان چون با مکان مشخص و فرد معینی ارتباط ندارند ،ناخودآگاه نسبت به تراکنشهای مالی
ـ اطالعاتی با این سایتها احساس امنیت کمتری کرده و برای پرداخت پول یا دادن اطالعات به این سایتها بسیار محتاط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Kim, Ferrin & Rao
4. Liao, Palvia, & Lin

1. Koufaris & Hampton-Sosa
2. Jarvenpaa, Tractinsky & Saarinen
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عمل میکنند .از این رو دادن تضمین (گارانتی) در تراکنشها و حریم شخصی افراد و تفهیم مخاطبان نسبت به تمهیدات
امنیتی بسیار مهم بوده و به شکل گرفتن اعتماد در مخاطبان نسبت به تجارت اجتماعی منجر میشود (کافریس و هامپتن ـ
سوزا .)0224 ،بر این اساس ،فرضیه چهارم به شرح زیر شکل میگیرد:
فرضیه چهارم :امنیت تراکنش ،بر اعتماد و ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بررسی تأثیر ارتباطات بر اعتماد در تجارت اجتماعی

بعد دیگر که باعث شکل گرفتن تجارت اجتماعی میشود ،ارتباطات است .ارتباطات ،شکل گرفتن روابط رسمی و غیررسمی
میان کاربران یک وبسایت تجارت اجتماعی ،بهمنظور به اشتراکگذاری تجارب و ایجاد جذابیت میان کاربران تعریف میشود
(مون و لی .)0222 ،1تجارت اجتماعی راههای متعددی برای برقراری ارتباط با کاربران خود فراهم میآورد (مثل سؤالهای
متداول ،ایمیل ،صفحه نظرها و پیشنهادها و )...تا بتواند اعتماد آنان را جلب کند .مورمن ،زالتمن و دشپند )1330( 0معتقدند که
ارتباط فعال و بهموقع با کاربران ،در ساخت روابط اثربخش میان مشتریان و شرکت نقش اساسی دارد و اعتماد مشتریان را
افزایش میدهد .یکی از ویژگیهای مهم تجارتهای اجتماعی ،تسهیل برقراری رابطه میان کاربران با یکدیگر و با فروشندگان
بدون محدودیت زمانی و مکانی است (کیم و همکاران .)0222 ،این برقراری ارتباط آزادانه میان کاربران در حضور فروشندگان،
به ایجاد حس اعتماد در کاربران منجر میشود .بر این اساس فرضیه پنجم این پژوهش به شرح زیر مطرح میشود:
فرضیه پنجم :ارتباطات ،بر اعتماد و ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بررسی تأثیر امکان اقتصادی بر اعتماد در تجارت اجتماعی

امکان اقتصادی از ابعاد دیگر شکل گرفتن تجارت اجتماعی است .امکان اقتصادی ،یعنی تجربه فرد از هزینه و وقتی که برای
دریافت اطالعات صرف میکند و ارزشافزودهای که بهدست میآورد .امکان اقتصادی کلیه هزینههای مادی و معنویای که
ال مهمترین عامل اثرگذار بر تصمیم خرید هزینه مادی است ،حال آن
مشتری حاضر به پرداخت آن است را دربرمیگیرد .معمو ا
که عوامل احساسی نیز به همان شدت اثرگذارند .تلفیق این دو عامل امکان اقتصادی یا صرفه اقتصادی برای مشتریان را
ال ارزانتر از خرید حضوری تمام میشود و مشتریان به لحاظ عقالیی این خرید را ترجیح
نشان میدهد .خرید آنالین معمو ا
میدهند و اگر کیفیت ارائه خدمات و کاال مطلوب باشد (یعنی امکان اقتصادی فراهم باشد) اعتماد نیز در فرد شکلگرفته و
مشارکت در تجارت اجتماعی ایجاد میشود (مون و لی .)0222 ،این موضوع به شکل گرفتن فرضیه ششم منجر شد:
فرضیه ششم :امکان اقتصادی ،بر اعتماد و ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی بر اعتماد در تجارت اجتماعی

تبلیغات شفاهی بعد دیگر تجارت اجتماعی است .تبلیغات شفاهی ،بهمعنای به اشتراک گذاشتن تجارب خرید یا ارائه نظر و
پیشنهاد برای کمک به دوستان در تصمیم به خرید است (کیم ،ژو و گوپتا .)0210 ،9تبلیغات شفاهی در تجارت اجتماعی عامل
بسیار مهمی بهشمار میرود؛ زیرا نتیجه تحقیقات ثابت کرده است که مشتریان به نظرها و حرفهای دوستان و آشنایان در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Kim, Xu, & Gupta

1. Moon & Lee
2. Moorman, Zaltman & Deshpande
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مقایسه با تبلیغات اعتماد بیشتری دارند (کیم و پارک .)0219 ،1تفاوت تجارت اجتماعی با سایر انواع تجارت الکترونیکی در
همین توانایی تعامل و معاشرت میان کاربران است که فرضیه هفتم این پژوهش را پدید آورده است:
فرضیه هفتم :تبلیغات شفاهی ،بر اعتماد و ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر اعتماد در تجارت اجتماعی

بر اساس نظریه تبادل اجتماعی ،وقتی فرد از جانب دیگران منافعی بهدست میآورد ،حمایت آنها را جبران میکند .در بافت
اجتماعات آنالین ،سایت شبکه اجتماعی پلتفرمی را در اختیار کاربران قرار میدهد تا از یکدیگر حمایت کنند .اگر کاربری در
سایت شبکه اجتماعی از جانب دوستان حمایت شود ،ملزم میشود که لطف آنها را جبران کند .انگیزه جبران حمایت اجتماعی،
کاربران را تشویق میکند که اطالعات خرید ،دانش محصول یا تجربه خرید خود را با دوستانش به اشتراک بگذارند و اطالعات
مشابهی را از سایت شبکه اجتماعی دریافت کنند (استیفن و تویبا .)0212 ،این کار به قصد تجارت اجتماعی و ادامه استفاده از
وبسایت قویتر منجر میشود .بنابراین فرضیه هشتم به شرح زیر مطرح میشود:
فرضیه هشتم :حمایت اجتماعی ،بر اعتماد و ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بررسی تأثیر کیفیت وبسایت بر اعتماد در تجارت اجتماعی

کارکردها و خدمات سیستم در کنار هم کیفیت سایت شبکه اجتماعی را تعیین میکنند .کیفیت خوب سیستم به کاربران اجازه
میدهد با استفاده از وبسایت مشکالت خود را حل کنند .کیفیت خوب سیستم به کاربران کمک میکند با تطبیق انتظاراتشان
بهگونهای رضایتبخش از کل نیروی سایت استفاده کنند .کیفیت خوب وبسایت شبکه اجتماعی موجب میشود کاربران
احساس کنند ،سایت وسیله مفیدی برای تعامل اجتماعی است و به استفاده و تبادل اطالعات در آن ترغیب شوند .ارائه اطالعات
خرید و محصول در وبسایت نیز احتمال ادامه استفاده کاربر از وبسایت را افزایش میدهد (لیانگ و توربان .)0211 ،بنابراین،
منطقی است که فرض کنیم قصد تجارت اجتماعی تحت تأثیر کیفیت ادراکشده وبسایت قرار میگیرد .بر این اساس ،فرضیه
نهم مطرح میشود:
فرضیه نهم :کیفیت وبسایت ،بر اعتماد و ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بررسی تأثیر اعتماد در تجارت اجتماعی

بیاعتمادی دلیل اصلی ناتوانی شرکتهای تجارت آنالین در شکل دادن به روابط مثبت میان کاربران است .با وجود رشد و
گسترش تجارت آنالین و تجارت اجتماعی ،همچنان نگرانی اصلی کاربران صحتوسقم مطالب ،امنیت ،اعتبار معامالت و
قوانین و خطمشیهای تراکنش و پرداختهای آنالین منتشرشده در این شبکههاست .چنانچه شرکتهای فعال در تجارت
الکترونیکی نتوانند اعتماد مخاطبان خود را جلب کنند ،امکان بهرهبرداری تمام و کمال از توان اقتصادی خود را نخواهند داشت.
در تحقیقات گذشته بر اهمیت اعتماد در تجارت اجتماعی تأکید زیادی شده است .به گفته جاونپا و همکارانش ( ،)0222عامل
کلیدی در تجارت اجتماعی ،بهدست آوردن اعتماد مشتری است .اعتماد در بسیاری از زمینهها همچون روانشناسی،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kim & Park
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جامعهشناسی و اقتصاد بررسی شده است .در مطالعات مربوط به روانشناسی ،بیشتر به ویژگیهای شخصیتی خود اعتماد توجه
شده است ،در حالی که مطالعات جامعهشناسی بیشتر بر ابعاد نهادی و وجودی اعتماد متمرکزند (داز و تنگ .)0224 ،1تحقیقات
نشان داده است که اعتماد به تجارت آنالین ،عامل اصلی تمایل به مشارکت در تجارت اجتماعی و حتی تمایل به خرید است.
بنابراین فرضیه دهم به شرح زیر مطرح میشود:
فرضیه دهم :اعتماد ،بر ایجاد میل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
با توجه به فرضیههای مطرح شده ،مدل مفهومی پژوهش بهصورت شکل  1ترسیم شده است.

اعتبار
اندازه

حمایت اجتماعی:
حمایت احساسی
حمایت اطالعاتی

کیفیت اطالعات
امنیت تراکنش ها

اعتماد

قصد تجارت اجتماعی

ارتباطات
امکان اقتصادی
ارجاعات WOM

کیفیت وب سایت:
کیفیت خدمات
کیفیت سیستم

شکل  .7مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش

تحقیق پیش رو از نظر هدف از دسته پژوهشهای کاربردی بهشمار میرود؛ زیرا به بررسی و توسعه دانش کاربردی در زمینهای
خاص میپردازد؛ از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ پیمایشی است؛ زیرا به توصیف و مطالعه آنچه هست تمرکز میکند و از
آنجا که به دنبال بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است ،از نوع همبستگی محسوب میشود .دادههای پژوهش به
روش مطالعات کتابخانهای جمعآوری شدند و از منابع اینترنتی برای پیشینه پژوهش و مبانی تئوریک استفاده شده است.
همچنین گردآوری دادههای الزم برای آزمون و ارزیابی فرضیهها و مدل مفهومی ،بهکمک ابزار پرسشنامه انجام گرفت.
پرسشنامه پژوهش در دو بخش تهیه شد :بخش اول مربوط به مشخصات فردی پاسخدهنده (جنسیت ،سن ،تحصیالت
و سابقه کار) و بخش دوم مربوط به سنجش متغیرها بود (جدول  .)1یکی از معدود شرکتهای فعال در این تجارت ،وبسایت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dos & Teng
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تیوال است که برای بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش انتخاب شد .بدین ترتیب ،جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران
و افراد آشنا به وبسایت تیوال و این سبک تجارت است که در فضای مجازی و واقعی از آنها نظرسنجی به عمل آمد .بهمنظور
بررسی اعتبار محتوای ابزار پژوهش ،پرسشنامه در اختیار  11استاد مدیریت و خبره آشنا به موضوع قرار داده شد .برای سنجش
پایایی پرسشنامه نیز یک مرحله پیشآزمون انجام گرفت؛ به این صورت که پس از توزیع و جمعآوری  02پرسشنامه در
جامعه مد نظر ،ضریب آلفای کرونباخ برای آنها محاسبه شد که نتایج آن در جدول  1مشاهده میشود.
همانطور که پیش از این بیان شد ،جامعه آماری پژوهش حاضر را کاربران وبسایت تیوال شکل دادهاند که هنگام
اجرای پژوهش و توزیع پرسشنامه برای این وبسایت  14222کاربر فعال گزارش شده است .نمونه آماری نیز کلیه کاربران
وبسایت تیوال است که تمایل خود را برای همکاری با این پژوهش اعالم کردهاند و باید بیشتر از  024نفر باشند .طی یک
ماه صرف زمان برای جمعآوری داده 012 ،پرسشنامه سالم از طریق فضای مجازی به روش تصادفی دریافت شد .بهمنظور
آزمون فرضیهها و مدل تحقیق در جامعه آماری ،مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداکثر درستنمایی به اجرا درآمد .در
این روش ،پس از بررسی بارهای عاملی و ضریب مسیرهای بهدستآمده در مدلسازی ،در نهایت فرضیههای آزمون شده
پذیرفته یا رد میشوند.
جدول  .7منابع مربوط به سؤالهای پرسشنامه و ضرایب آلفای کرونباخ
متغیر

گویهها

اعتبار
اندازه
کیفیت اطالعات
امنیت تراکنش

این وبسایت در زمینه تجارت اجتماعی کامالا شناخته شده است.
این وبسایت تجارت اجتماعی از اعتبار خوبی برخوردار است.
با نام این شرکت تجارت اجتماعی آشنایی دارم.
این وبسایت تجارت اجتماعی اعتبارش را مدیون صداقت کاری خود است.
این وبسایت تجارت اجتماعی ،شرکت بزرگی است.
این وبسایت تجارت اجتماعی ،یکی از بزرگترین فروشندگان اینترنتی در ایران است.
این وبسایت تجارت اجتماعی ،یکی از بزرگترین بازیگران بازار این تجارت در ایران
است.
حضور این وبسایت تجارت اجتماعی منطقهای است.
این شرکت تجارت اجتماعی از چیزی که میخواهم بخرم ،اطالعات دقیقی ارائه
میکند.
این شرکت تجارت اجتماعی ،اطالعات قابل اعتمادی ارائه میدهد.
وقتی قصد تراکنش دارم ،این شرکت تجارت اجتماعی اطالعات کافی در اختیار من
میگذارد.
در کل فکر میکنم که این شرکت تجارت اجتماعی ،اطالعات مفیدی دارد.
این سایت تجارت اجتماعی ،برای حفاظت از خریداران آنالین خود ،ابزار امنیتی مختلفی
را بهکار گرفته است.
این سایت تجارت اجتماعی امکان تشخیص هویت خریداران آنالین خود را برای
مقاصد امنیتی فراهم کرده است.
نسبت به پرداخت آنالین در این وبسایت تجارت اجتماعی احساس امنیت میکنم.
این سایت تجارت اجتماعی تضمین میکند که اطالعات مرتبط با تراکنشها طی
فرایند خرید آنالین ،ناگهان تغییر نکرده یا از بین نمیرود.

آلفای کرونباخ

منبع سؤال

2/12

کیم و پارک
()0219

2/22

کیم و پارک
()0219

2/21

کیم و پارک
()0219

2/19

کیم و پارک
()0219
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ادامه جدول 7
متغیر

گویهها

ارتباطات
امکان اقتصادی
WOM

ارجاعات

اعتماد
حمایت اطالعاتی
حمایت احساسی
کیفیت خدمات

این سایت تجارت اجتماعی من را از جدیدترین اطالعات یا پیشرفتها مطلع میکند.
این سایت تجارت اجتماعی دارای خدمات پاسخگویی به نظر خریداران خود است.
این شرکت تجارت اجتماعی برای من اطالعاتی معناداری فراهم میکند.
این شرکت تجارت اجتماعی اطالعات را به موقع در اختیار من قرار میدهد.
این شرکت تجارت اجتماعی ،کاالی ارزشمند و جذابی به من ارائه میکند.
قیمتهای ارائه شده در این شرکت تجارت اجتماعی ،معقول و مناسب است.
این شرکت تجارت اجتماعی ،مزایایی فراتر از انتظارات من دارد.
از طریق این شرکت تجارت اجتماعی ،میتوانم کاال یا خدمات را با قیمت کم خریداری
کنم.
از دیگران شنیدهام که این وبسایت تجارت اجتماعی بسیار مفید است.
از دیگران شنیدهام که این وبسایت تجارت اجتماعی برای استفاده بسیار آسان است.
از دیگران شنیدهام که این وبسایت تجارت اجتماعی ،بسیار مطمئن است.
از دیگران شنیدهام که این وبسایت تجارت اجتماعی ارزش امتحان کردن هم ندارد.
این شرکت تجارت اجتماعی ،قابل اعتماد است.
اطمینان دارم که این سایت تجارت اجتماعی ،همواره به فکر منفعت من است.
این شرکت تجارت اجتماعی نسبت به تعهدات خود پایبند است.
به اطالعاتی که این شرکت تجارت اجتماعی فراهم میآورد ،باور دارم.
این شرکت تجارت اجتماعی تالش میکند تا به عنوان شرکتی که نسبت به تعهدات
و قول و قرارهای خود پایبند است ،شناخته شود.
در این وبسایت همیشه افرادی هستند که در صورت نیاز به کمک ،به من پیشنهاد
دهند.
اگر با مشکلی در این وبسایت مواجه شوم ،همیشه کسانی هستند که اطالعاتی را
برای رفع مشکل من پیشنهاد دهند.
هنگام مواجهه با مشکالت ،افرادی برای کمک در این وبسایت هستند که علت را
بیابند و راهکارهایی را پیشنهاد دهند.
هنگامی که با مشکلی در این سایت مواجه میشوم ،برخی از کارمندان سایت از من
حمایت میکنند.
هنگامی که با مشکلی در این سایت مواجه میشوم ،برخی از کارمندان این وبسایت
من را آرام کرده و تشویق میکنند.
هنگامی که با مشکلی در این سایت مواجه میشوم ،برخی از کارمندان این وبسایت
به درد دل من گوش میدهند.
هنگامی که با مشکلی در این سایت مواجه میشوم ،برخی از کارمندان این وبسایت
منافع من را مطرح کرده و نگران حال من هستند.
پیامهای ارائه شده در این وبسایت بدون خطا هستند.
این وبسایت کاربران را از وضعیت عملیاتی سیستم خود تا حد کافی مطلع میکند.
این وبسایت ارائه دهنده خدمات سریع به کاربران است.
این وبسایت همواره به کاربران خود کمک میکند که خدمات خود را بهدرستی بهکار
گیرند.
این وبسایت به نیازهای فردی افراد توجه میکند.
این وبسایت نیازهای خاص کاربران خود را درک میکند.

آلفای کرونباخ

منبع سؤال

2/22

کیم و پارک
()0219

2/11

کیم و پارک
()0219

2/24

کیم و پارک
()0219

2/29

کیم و پارک
()0219

2/39

لیانگ و
همکاران
()0211

2/31

لیانگ و
همکاران
()0211

2/23

لیانگ و
همکاران
()0211
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ادامه جدول 7
متغیر

آلفای کرونباخ

گویهها

کیفیت سیستم

این وبسایت سازوکاری دارد که به کاربران امکان دسترسی به پاسخ و بازخور سریع
میدهد.
این وبسایت دسترسی به اطالعات برای دوستانم را تسهیل کرده است.
این وبسایت ارتباط من با دوستانم را تسهیل کرده است.
این وبسایت راهحلهای گستردهای را برای رفع مشکالت تعبیه کرده است.
در این وبسایت فضای فعالیت کاربران دوستانه است.

2/13

قصد تجارت اجتماعی

تمایل دارم که تجارب خرید خود را با دوستانم در این وبسایت به اشتراک بگذارم.
تمایل دارم کاالیی که ارزش خرید از این وبسایت را دارد به دوستانم توصیه کنم.
هنگام خرید ،از تجربه خرید دوستانم از این وبسایت استفاده میکنم.
در صورت تقاضای دوستان ،تمایل دارم که تجربهها و پیشنهادهای خود را در زمینه
خرید کاال از این وبسایت ،به اشتراک بگذارم.
پیش از اقدام به خرید از این وبسایت ،با دوستانم مشورت کرده و به پیشنهاد آنها
توجه میکنم.
در این وبسایت پیش از اقدام به خرید کاالیی خاص ،از دوستانم در مورد
پیشنهادهایشان برای خرید سؤال میکنم.

2/21

منبع سؤال

لیانگ و
همکاران
()0211

لیانگ و
همکاران
()0211

یافتههای پژوهش
آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیهها و تجزیه و تحلیل دادهها با بهرهمندی از مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزارهای  AMOS18و SPSS20

انجام شد .در مدلسازی معادالت ساختاری سه روش معمول وجود دارد :حداکثر درستنمایی ،1حداقل مربعات تعمیمیافته 0و
حداقل مربعات غیروزنی .9هر رویکرد یک راهحل با بهترین برازش را برآورد کرده و برازش مدل را ارزیابی میکند (شوماخر و
لومکس .)104 :1922 ،4بایرن )0211( 1معتقد است که برای استفاده از روش حداکثر درستنمایی باید دادهها دارای این
پیششرطها باشند :توزیع نرمال داشته باشند ،پیوسته باشند یا با مقیاسهای پیوسته اندازهگیری شوند .به اعتقاد وی ،چنانچه
کشیدگی دادهها کمتر از  1و چولگی آنها بین  +9و  -9باشد ،دادهها نرمال هستند .در این پژوهش چولگی دادهها در فاصله
 -0/211و  2/90و کشیدگی دادهها در فاصله  -1/211و  1/112است؛ از این رو میتوان گفت که دادهها نرمال هستند.
بنابراین بر مبنای تحقق این دو شرط ،در پژوهش حاضر از روش حداکثر درستنمایی استفاده شده است .برای مدلسازی
معادالت ساختاری ،ابتدا تحلیل عاملی تأییدی برای متغیرها و ابعاد آنها به اجرا درآمد و در ادامه به ارزیابی مدل اندازهگیری و
بررسی مدل تحقیق پرداخته شد .بدین ترتیب ،پس از اجرای تحلیل عاملی تأییدی مجزا برای همه متغیرهایی که بیش از سه
گویه برای اندازهگیری داشتند ،مدل اندازهگیری برازش شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Byrne

1. ML: Maximum likelihood
2. GLS: Generalized Least Squares
3. ULS: Unweighted Least Squares
4. Shomaker & Lomax
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گام بعدی در مدلسازی معادالت ساختاری ،برازش مدل ساختاری پژوهش است .پس از آن ،ضمن تحلیل مسیر ،روابط
بین سازهها بررسی میشود؛ از این طریق میتوان فرضیههای پژوهش را آزمایش کرد .شکل  0شاخصهای برازش مدل
ساختاری پژوهش را نشان میدهد .با توجه به شکل  0و پس از تحلیل مسیر و تعیین اثر بین متغیرها و معناداری این اثرها،
ضرایب تعیین اعتماد و قصد تجارت اجتماعی بهترتیب  2/21و  2/02بهدست آمد .بنابراین میتوان گفت اعتبار ،اندازه ،کیفیت
اطالعات ،امنیت تراکنشها ،تبلیغات شفاهی ،ارتباطات ،حمایت اجتماعی و کیفیت وبسایت ،در مجموع  21درصد از تغییرات
اعتماد را تبیین میکنند و  14درصد آن توسط عوامل دیگری که در این پژوهش مدنظر قرار نگرفته ،تعیین میشود .همچنین
اعتماد  02درصد از تغییرات قصد تجارت اجتماعی را تبیین میکند و باقی تغییرات توسط عوامل دیگری که در این پژوهش
مدنظر نبوده تبیین میشود.

شکل  .7مدل ساختاری تحقیق

با توجه به مدل ساختاری ،نتایج آزمون فرضیهها در جدول  0مشاهده میشود.
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جدول  .7نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه

مسیر علّی

نتیجه

فرضیه اول

اعتبار



اعتماد

تأیید

فرضیه دوم

اندازه



اعتماد

رد

فرضیه سوم

کیفیت اطالعات



اعتماد

تأیید

فرضیه چهارم

امنیت تراکنشها



اعتماد

تأیید

فرضیه پنجم

ارتباطات



اعتماد

تأیید

فرضیه ششم

امکان اقتصادی



اعتماد

رد

فرضیه هفتم

تبلیغات شفاهی



اعتماد

رد

فرضیه هشتم

حمایت اجتماعی



اعتماد

تأیید

فرضیه نهم

کیفیت وبسایت



اعتماد

تأیید

فرضیه دهم

اعتماد



قصد تجارت اجتماعی

تأیید

در مجموع از  12فرضیهای که در این پژوهش مطرح شد ،هفت فرضیه تأیید و سه فرضیه رد شده است.
بحث و نتیجهگیری

با توجه به نتایج ،اعتبار در سطح معناداری  2/221با بتای  ،2/491بر اعتماد مصرفکننده دارای نسبت بحرانی  4/291بوده و
تأثیرگذار است .بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید میشود و میتوان گفت« :اعتبار بر شکل گرفتن اعتماد و متعاقب آن ،تمایل
به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبتی دارد» .اعتبار بهطور کلی بهمعنای شناختهشدن شرکت میان مخاطبان است؛
بهگونهای که هم در صورت خرید کردن و هم در صورت خرید نکردن از آن ،برداشت ذهنی و احساس درونی مثبتی به آن
داشته و آن را تأیید کنند .بهطور کلی ،اعتبار یکی از ابعاد شکلگیری تجارت اجتماعی و بعد ضروری برای شکل گرفتن یک
تجارت اجتماعی است .اعتبار از عوامل اثرگذار بر ایجاد اعتماد است؛ چراکه اعتماد زمانی پدید میآید که نسبت به صداقت و
میزان معتبر بودن یک کسبوکار اطمینان وجود داشته باشد .پس اعتبار به شکل گرفتن اعتماد منجر میشود و اعتماد حاصل
از اعتبار تحت تأثیر شرایط و عوامل خاص میتواند تمایل به مشارکت در تجارت اجتماعی را افزایش دهد و موفقیت یک
کسبوکار اجتماعی را تضمین کند .یافته این بخش از پژوهش با نتیجه مطالعات کیم و پارک ()0219؛ لیانگ و توربان ()0211
و کیم )0210( 1مطابقت دارد.
بر اساس نتایج ،سطح معناداری بعد اندازه  2/921بهدست آمده و چون این سطح معناداری بیشتر از  2/21است؛ فرضیه
دوم تأیید نمیشود .بنابراین میتوان گفت« :اندازه بر شکل گرفتن اعتماد تأثیر نداشته و بر تمایل به مشارکت در تجارت
اجتماعی مؤثر نیست» .اندازه یک شرکت تجارت اجتماعی ،بهمعنای سهم بازار ،تنوع محصوالت و خدمات و گستردگی
جغرافیایی یک کسبوکار است .اندازه یکی از ابعاد شکل گرفتن تجارت اجتماعی است .بهطور کلی در ایران ،شرکتهای فعال
در تجارت الکترونیکی سهم بازار چندانی ندارند ،اما روندها نشان میدهد که شرایط اینگونه نمیماند و سرعت جذب سهم
بازار توسط این شرکتها بسیار زیاد است .در مورد فروشگاه اینترنتی تیوال ،این عامل تأثیر چندانی نداشت .بهطور کلی نوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kim
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خدمات و کاالهای ارائهشده در این وبسایت از یک جنس است و تنوع و تمایز چندانی ندارد .نتایج این پژوهش نشان داد که
برای کاربران وبسایت تیوال اندازه تجارت اجتماعی اهمیت زیادی نداشته و این مورد تأثیری بر شکل گرفتن اعتماد کاربران
نسبت به وبسایت تجارت اجتماعی نمیگذارد .در نتیجه اندازه نیز بر تمایل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و
معناداری ندارد .نتیجه این فرضیه با یافتههای کیم و پارک ()0219؛ لیانگ و توربان ()0211؛ گیفن و استراب )0229( 1و
کافریس و هامپتن ـ سوزا ( )0224مطابقت ندارد.
نتایج نشان داد که کیفیت اطالعات در سطح معناداری  2/221با بتای  ،2/903بر اعتماد مصرفکننده دارای نسبت
بحرانی  4/411بوده و تأثیرگذار است .بنابراین فرضیه سوم به تأیید میرسد و میتوان گفت «کیفیت اطالعات بر شکل گرفتن
اعتماد و متعاقب آن بر تمایل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبتی دارد» .کیفیت اطالعات ارائهشده توسط وبسایت
تجارت اجتماعی یکی از ابعاد شکل گرفتن این تجارت است و از جمله مهمترین عوامل بهشمار میرود؛ چرا که کیفیت
اطالعات موجود در سایت برای مخاطبان ارزشافزوده ایجاد میکند؛ مخاطبان را پس از جذب نگه میدارد ،اعتمادشان را جلب
میکند و میل به خرید یا مشارکت در این تجارت را در آنان ایجاد میکند .یافته این بخش با نتایج مطالعات کیم و پارک
()0219؛ کافریس و هامپتن ـ سوزا ( )0224و کیم ( )0210مطابقت دارد.
امنیت تراکنشها در سطح معناداری  2/21با بتای  2/101بر اعتماد مصرفکننده دارای نسبت بحرانی  1/233بوده و
تأثیرگذار است .بنابراین فرضیه چهارم تأیید میشود و میتوان گفت« :امنیت تراکنش بر شکل گرفتن اعتماد و متعاقب آن
تمایل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبتی میگذارد» .در تمام انواع خرید ،همواره مهمترین نکته برای مخاطبان قیمت
و میزان پولی است که باید پرداخت کنند .به همین سبب امنیت تراکنشها که همان انتقال پول از حساب کاربر به حساب
فروشگاه اینترنتی فعال در حوزه تجارت اجتماعی است ،یکی از ابعاد مهم شکل گرفتن کلیت تجارت اجتماعی و تأثیرگذار بر
اعتماد است؛ چراکه اگر افراد در وبسایت تراکنش نداشته باشند ،در عمل تجارتی وجود نخواهد داشت ،بنابراین ایجاد اطمینان
نسبت به امنیت تراکنشها و محرمانه نگهداشتن اطالعات کاربران ،در کاربران اعتماد ایجاد کرده و آنان را به مشارکت پرسود
و بیخطر تشویق میکند .یافته این بخش از پژوهش با نتایج کیم و پارک ( ،)0219جیفن و همکاران ( ،)0229کافریس و
هامپتن ـ سوزا ( )0224مطابقت دارد.
بر اساس نتایج بهدست آمده ،فرضیه پنجم تأیید شد؛ زیرا ارتباطات در سطح معناداری  2/221با بتای  ،2/013بر اعتماد
مصرفکننده دارای نسبت  9/110بوده و تأثیرگذار است .بدین ترتیب ،ارتباطات بر شکل گرفتن اعتماد و متعاقب آن تمایل به
مشارکت در تجارت اجتماعی ،اثر مثبتی دارد» .طبق تعاریف ،تجارت اجتماعی تجارتی است که در بستر شبکههای اجتماعی
شکل میگیرد و با ماهیت این شبکهها در ارتباط است .وجود ارتباطات شرط الزم برای شکل گرفتن تجارت اجتماعی است،
اما نه کافی نیست؛ چراکه تجارت اجتماعی بر پایه ارتباطات شکل میگیرد ،اما برای بقا به عوامل بسیار دیگری نیز وابسته
است .اساس تجارت اجتماعی ،رونق کسبوکار و افزایش فروش محصول و خدمت به کمک ارتباطات میان مردم است تا
بتوان از این طریق ضمن کاهش هزینهها ،سرعت فروش را نیز افزایش داد .وجود ارتباطات خود عامل ایجاد اعتماد است؛ زیرا
مخاطب به این باور میرسد که به غیر از خود ،افراد دیگری از دوستان یا آشنایان نیز در این فضا حضور دارند و ضمن اعتماد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gefen & Straub
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بررسی تأثیر ویژگیهای تجارت اجتماعی بر اعتماد و تمایل به مشارکت در آن

کردن تمایل دارند که بهواسطه این ارتباطات ،نظرها و پیشنهادهایشان را با هم به اشتراک بگذارند و در تجارت اجتماعی
مشارکت کنند .یافته این بخش از پژوهش با نتیجه مطالعات کیم و پارک ( ،)0219فایلری)0211( 1؛ جاسپن و وینستون
( )0221و مون ،زالتمن و دشپند ( )1330مطابقت دارد.
در بررسی فرضیه ششم ،سطح معناداری امکان اقتصادی  2/232بهدست آمده است (بیشتر از  ،)2/21از این رو فرضیه
ششم تأیید نمیشود .به بیان دیگر« ،امکان اقتصادی بر شکل گرفتن اعتماد و همچنین تمایل به مشارکت در تجارت اجتماعی
تأثیری ندارد» .امکان اقتصادی بهمعنای فراهم آوردن شرایط اقتصادی برای شکل گرفتن کسبوکار آنالین است و از ابعاد
اصلی شکل گرفتن تجارت اجتماعی بهشمار میرود .کاربران برای هزینهای که پرداخت کردهاند وقت و انرژی صرف میکنند
تا بسنجند این تجارت به لحاظ عقالیی و حتی احساسی چقدر مقرون به صرفه است .از آنجا که در وبسایت تیوال قیمت
کاالها به نسبت ارزانتر است ،مخاطبان این وبسایت که اغلب از اقشار متوسط و متوسط رو به باال جامعهاند ،این شاخص
تأثیر چندانی بر پدید آمدن مقوله احساسی و درونی به نام اعتماد ندارد ،ضمن اینکه این سایت منحصر به کار فرهنگی بوده و
مخاطبان این حوزه که افرادی هنرمند و هنردوست هستند ،پرداخت پول برای امور فرهنگی را هزینه نمیدانند ،بلکه آن را
تالشی برای ارتقای سطح شعور عمومی و بهبود وضعیت موجود تلقی میکنند؛ در نتیجه امکان اقتصادی بر تمایل به مشارکت
در تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری نمیگذارد .یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعات کیم و پارک ()0219؛ فایلری
()0211؛ لیانگ و توربان ()0211؛ کیم و پرباکر )0222( 0مطابقت ندارد.
در بررسی فرضیه هفتم ،سطح معناداری ارجاع تبلیغات شفاهی  2/123بهدست آمد که چون این بیشتر از  2/21است؛
فرضیه هفتم تأیید نمیشود؛ به بیان دیگر «ارجاع تبلیغات شفاهی بر شکل گرفتن اعتماد و تمایل به مشارکت در تجارت
اجتماعی تأثیر مثبتی ندارد» .تبلیغات شفاهی یکی از مهمترین انواع تبلیغات بوده و امروزه بسیار پررونق است؛ بهویژه در
شبکههای مجازی این نکته بسیار احساس میشود .اما در این پژوهش چون وبسایت تیوال نماینده فروش کاالی فرهنگی
(بلیت تئاتر) است ،در عمل کاالیی سلیقهای محسوب شده و مخاطبان خاص را پوشش میدهد؛ این قشر خاص از مخاطبان
که سلیقه بسیار متفاوتی دارند و گاهی صاحب سبک هم هستند ،بهسادگی به نظر دیگران اهمیتی نمیدهند و صحبتهای
دیگران موجب شکل گرفتن اعتماد در آنان نمیشود؛ پس میتوان گفت این مسئله نمیتواند تمایلی نسبت به مشارکت بیشتر
در تجارت اجتماعی پدید آورد .یافته این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات کیم و پارک ()0219؛ کیم و پرباکر ()0222؛ فایلری
( )0211و جاونپا و همکاران ( )0222مطابقت ندارد.
در بررسی فرضیه هشتم ،حمایت اجتماعی در سطح معناداری  2/221با بتای  ،2/412بر اعتماد مصرفکننده دارای نسبت
بحرانی  1/411بود و به تأیید رسید؛ به بیان دیگر« ،حمایت اجتماعی بر شکل گرفتن اعتماد و متعاقب آن ،تمایل به مشارکت
در تجارت اجتماعی تأثیر مثبتی دارد» .حمایت اجتماعی ،حمایتی است که کاربران توقع دارند در این دنیای مجازی از وبسایت
تجارت اجتماعی دریافت کنند و این حمایت هم از جنس اطالعات است و هم از جنس احساس .بهویژه در مواقعی که با
مشکلی در این تجارت مواجه میشوند ،این موضوع اهمیت بیشتری مییابد .در وبسایتی همانند تیوال که افراد سؤال میکنند
و بهدنبال جواب هستند ،پاسخگو بودن وبسایت و حمایت آن در زمینههای مختلف در کنار پاسخ کاربران ،بسیار ارزشمند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Kim & Prabhakar
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است .حمایت اجتماعی از ابعاد اصلی شکل گرفتن تجارت اجتماعی است و بهطور مستقیم بر اعتماد افراد اثر میگذارد و به
پشتوانه این اعتماد ،افراد به مشارکت در این تجارت تمایل پیدا میکنند .یافته این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات کیم و
پارک ()0219؛ فایلری ()0211؛ جاونپا و همکاران ( )0222و هانگ و بن یوسف ( )0219مطابقت دارد.
نتایج نشان داد که کیفیت وبسایت در سطح معناداری  2/221با بتای  ،2/129بر اعتماد مصرفکننده دارای نسبت
بحرانی  1/400بوده و تأثیرگذار است .بنابراین فرضیه نهم تأیید میشود و میتوان گفت «کیفیت وبسایت بر شکل گرفتن
اعتماد و متعاقب آن ،بر تمایل به مشارکت در تجارت اجتماعی تأثیر مثبتی میگذارد» .کیفیت وبسایت چه از لحاظ تکنیکی
و فنی و چه از لحاظ زیبایی و سازوکار ،بسیار مهم و اثرگذار است .کیفیت وبسایت که شامل کیفیت سیستم و کیفیت خدمات
میشود ،از ابعاد اصلی شکل گرفتن تجارت اجتماعی است؛ زیرا اساس راهاندازی تجارت آنالین ،ایجاد یک سایت خوب و با
کیفیت است که بتواند نیاز مردم را برطرف کند ،برای کاربران جذاب باشد و از این طریق اعتماد را در افراد پدید آورد .فروشگاه
اینترنتی تیوال با توجه به سایت بسیار خوب و کاربردی خود ،توانسته است افراد را به مشارکت در این تجارت ترغیب و تشویق
کند .یافته این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات کیم و پارک ()0219؛ جاونپا و همکاران ()0222؛ جونز و لینارد )0222( 1و
شاو ،شانگ ،لین و یو )0212( 0مطابقت دارد.
در بررسی فرضیه دهم مشخص شد ،اعتماد در سطح معناداری  2/221با بتای  2/441بر اعتماد مصرفکننده دارای
نسبت بحرانی  4/413بوده و تأثیرگذار است .بنابراین فرضیه دهم مبنی بر اینکه «اعتماد بر ایجاد تمایل به مشارکت در تجارت
اجتماعی تأثیر مثبتی میگذارد» ،به تأیید رسید .بیاعتمادی یکی از اصلیترین دالیل خرید نکردن افراد در اینترنت است .اگر
در تصمیم به خرید اینترنتی اعتماد وجود نداشته باشد ،فرایند خرید بهدلیل ریسکی که مصرفکننده هنگام تصمیمگیری
احساس میکند ،به چالش تبدیل میشود .از آنجا که خرید اینترنتی لمس و مشاهده نمیشود ،بهطور بالقوه به سطحی از اعتماد
نیاز دارد .اگر فروشنده خبرگی الزم را داشته باشد و بتواند شرایط خوبی ایجاد کند که کاربران به سایت اعتماد کنند ،این اعتماد
تأثیر شگرفی بر میزان قصد تجارت اجتماعی میگذارد و فروشنده میتواند انتظار مشارکت افراد در تجارت اجتماعی را داشته
و موجب افزایش میل به خرید و افزایش فروش شود .یافته این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات کیم و پارک ()0219؛ جاونپا
و همکاران ()0222؛ جونز و لینارد ( )0222و چن و همکاران ( )0211مطابقت دارد.
تجارت اجتماعی ،روش بسیار جدیدی است که در ایران نیز به تازگی توسط برخی شرکتها استفاده میشود .یکی از
محدودیتهای این پژوهش ،پیدا کردن شرکتی بود که بهطور کامل با تعاریف مد نظر محققان هماهنگ بوده و در ابعاد الزم
برای این نوع تجارت در کشور فعالیت کند و توزیع پرسشنامه بین کاربران آن امکانپذیر باشد .شرکت تیوال در ایران ،یکی
از شرکتهایی بود که به سازوکار تجارت اجتماعی بیشترین شباهت را داشت.
توصیه میشود که پژوهشگران مدل توسعه داده شده در این پژوهش را برای شرکتهای دیگری که در این زمینه
فعالیت میکنند و کاال و خدمات را با قیمتهای بسیار باال ارائه میدهند ،اجرا کنند .پیشنهاد دیگر برای پژوهشگران آتی،
بررسی تأثیر بازاریابی به سبکهای جدید بر مقوله اعتماد و تجارت اجتماعی است .از جمله مهمترین انواع بازاریابیهایی که
امروزه در فضای مجازی استفاده میشود و میتواند اثرگذار باشد ،بازاریابی محتوایی و بازاریابی درونگراست که این موضوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Hsiao, Chuan, Lin, Wang & Lu

1. Jones & leonard
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 اعتماد در قصد خرید آنالین سهم، همانطور که از نتایج این پژوهش پیداست.نیز برای بررسی پژوهشگران پیشنهاد میشود
. به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که به بررسی ابعاد گوناگون اعتماد بر قصد خرید بپردازند.شایان توجهی دارد
منابع

 رفتار خرید بدون برنامهریزی بر خط مصرفکنندگان در تجارت.)1931(  محمدرضا، محمدجواد؛ ثنایی، شیما؛ مصدق،امیری
، فصلنامه مدیریت بازرگانی،) کاربران شبکه اینستاگرام: نقش تعامالت شبه اجتماعی کاربران (مطالعه موردی:اجتماعی
.424 -419 ،)9(3

 فصلنامه. عوامل تأثیرگذار بر قصد خریدی اجتماعی مصرفکنندگان در تجارت اجتماعی.)1931(  علی، مهدی؛ صنایعی،دشتی
.102-31 ،)1(12 ،مدیریت بازرگانی
AMOS ،LISREL ،EQS  مدلسازی معادله ساختاری با کاربرد برنامههای.)1922( . ریچارد جی،؛ لومکس. رندال ای،شوماخر

، جامعه شناسان: تهران.) (ترجمه وحید قاسمی.)(چاپ اول
 با تأکید بر: طراحی چارچوبی برای پیادهسازی تجارت اجتماعی.)1931(  غزاله، مونا؛ طاهری، محمدرضا؛ جامیپور،فالح
.211 -211 ،)4(3 ، فصلنامه مدیریت بازرگانی.ظرفیت تغییر سازمانی
 تأثیر قابلیتهای تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید.)1931(  فاطمه، مونا؛ ابراهیمی دالور، حسین؛ جامیپور،معینی
.130 -119 ،)1(3 ، فصلنامه مدیریت بازرگانی.) کاربران اینستاگرام:بهواسطه اعتماد (مطالعه موردی
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