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چکیده
صنعت پوشاک در سالهای اخیر با رشد زیادی در شبکههای اجتماعی روبهرو بوده است .عوامل زیادی بر خرید پوشاک از شبکههای اجتماعی
مؤثر هستند که یکی از این عوامل مهم و تأثیرگذار ،عوامل سازمانی است .از این رو ،هدف این پژوهش ،بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر
مصرفکننده در خرید از طریق شبکههای اجتماعی است .در انجام این تحقیق از روش ترکیبی استفاده شده است .در بخش کیفی با بررسی
ادبیات و مصاحبه با فروشندگان فعال در شبکههای اجتماعی متونی تهیه و کدگذاری گردید ،مؤلفهها در چهار مقوله نهایی دستهبندی و
در قالب مدل اولیه ارائه شدند .در بخش کمی ،بر اساس مدل اولیه ،پرسشنامهای تدوین و در اختیار  985نفر از خریداران پوشاک در
شبکههای قرار گرفت و برای تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری و برای بررسی نقش میانجی از آزمون سوبل استفاده شد .این پژوهش
تأثیر مستقل و ترکیبی متغیرهای سازمانی مؤثر بر اعتماد افراد در خرید پوشاک از طریق شبکههای اجتماعی را مورد بررسی قرار داده
است .نتایج بدست آمده نشان داد کیفیت اطالعات ،امنیت معامله ،شهرت شرکت و مکان شرکت تأثیر معنیداری بر اعتماد افراد ،خرید
پوشاک از طریق شبکههای اجتماعی ،تبلیغات توصیه ای و وفاداری آنها دارد.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی ،رفتار خرید مصرف کننده ،صنعت پوشاک ،عوامل سازمانی.

 .1مقدمه
فضای مجازی را برای افراد به گونه ای متفاوت با فضای حقیقی
فراهم نموده اند[.]9
نتایج تحقیقات نشان میدهد درآمد تجارت از طریق شبکه
های اجتماعی دائما در حال رشد است و انتظار میرود تا سال
 0101به  81میلیارد برسد .بنابراین شبکههای اجتماعی بستر
بسیار مهمی برای کسب درآمد کسب و کارها در آینده نزدیک

بکارگیری شبکههای اجتماعی در حوزه بازاریابی روز به روز در
حال افزایش است و شبکههای اجتماعی با ایجاد بستر اجتماعی
الزم ،باعث جامعهپذیری فضای مجازی برای مصرف کنندگان
شده اند و با ایجاد تعامل میان افراد ،امکان تجربه خرید در
نویسنده مسئول :میترا دانشپرور
daneshparvar.basir@yahoo.com
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بسیار ناگواری برای شرکت به دنبال دارد که از جمله آن می-
توان به خسارتهای مالی و از دست دادن اعتماد عمومی اشاره
نمود .از سوی دیگر بسیاری از مشتریان تصمیم خرید از
سایتهای شبکه اجتماعی دارند که از شهرت خوب و اطالعات
مناسب و باکیفیت در سایت خود برخوردار هستند و به نظر
می رسد شرکتی که از این مزایای رقابتی برخوردار است،
اعتماد بیشتری در میان مصرفکنندگان کسب خواهد
نمود[. ]6
آنچه این پژوهش را از سایر پژوهشهای انجام شده در این
حوزه متمایز میسازد عدم تمرکز تحقیقات پیشین بر عوامل
سازمانی است .تحقیقات انجام شده بر عواملی نظیر تبلیغات
دهان به دهان ،تعامالت اجتماعی ،کیفیت درک شده ،منفعت
درک شده (شامل ارزش ،سهولت و لذت درک شده) و نگرش
پرداختهاند اما تحقیق حاضر به شناسایی عوامل سازمانی و به
عبارت دیگر عواملی که در اختیار شرکت میپردازد .دلیل
دیگر تمایز این پژوهش ،کلی بودن تحقیقات انجام شده در
این زمینه و عدم توجه به عوامل مؤثر بر خرید از شبکههای
اجتماعی در صنایع گوناگون به طور مجزا میباشد که این امر،
امکان بکارگیری نتایج حاصل از تحقیقات گذشته در همه
صنایع را میسر نمیسازد .از این رو در این پژوهش عوامل
سازمانی مؤثر بر خرید پوشاک از شبکه های اجتماعی مورد
بررسی قرار گرفته است.
مقاله پیش رو در بخش دوم به مروری بر مبانی نظری و
پیشینه تحقیق در زمینه متغیرهای سازمانی مؤثر بر خرید
افراد در شبکههای اجتماعی میپردازد؛ سپس در بخش سوم
روش تحقیق کاربردی پژوهش بیان میگردد .در این پژوهش،
روش تحقیق داده بنیاد به عنوان ابزار تحقیقاتی مقاله
مورداستفاده واقع شدهاست ،بدین صورت که با فروشندگان
پوشاک در شبکههای اجتماعی مصاحبه انجام شده و سپس
به روش داده بنیاد ،متون حاصل از مصاحبه کدگذاری گردیده
و نتایج در قالب مقولههایی ارائه شدهاست که مراحل هریک
به تفصیل در بخش مربوطه توضیح داده میشود .بخش چهارم
به ارائه نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی و همچنین نتایج
فرضیه های حاصل از مدل پیشنهادی میپردازد و در نهایت
در بخش پنجم نتایج تحقیق ارائه میگردد.

است[ .]0شبکههای اجتماعی نه تنها ابزار مؤثر بازاریابی
هستند بلکه به طور فزایندهای به یک کانال فروش تبدیل
شدهاند .یکی از صنایعی که به شدت تحت تأثیر شبکههای
اجتماعی قرار گرفته است ،خرده فروشی پوشاک میباشد؛ به
طوری که  %94از خریداران پوشاک در انگلیس در سال 0198
بیان کردهاند که در خرید پوشاک از شبکههای اجتماعی
استفاده میکنندو این نشان از اهمیت این شبکهها در صنعت
پوشاک دارد[. ]9
براساس تحقیقات انجام شده تخمین زده میشود که بازار
جهانی پوشاک بیش از  9.1تریلیون دالر ارزش داشته باشد و
بیشتر مصرفکنندگانی که این بازار را ایجاد کردهاند ،در
شبکههای اجتماعی حضور فعال دارند .بنابراین شرکتهای
فروش پوشاک با حضور گسترده در شبکههای اجتماعی به
دنبال استفاده از این سکوی بزرگ جدید هستند[.]4
از سوی دیگر ،شبکههای اجتماعی با تشویق افراد برای
اشتراک تجربیات زندگی ،باعث افزایش تقاضا برای پوشاک
شدهاند؛ زیرا افراد تمایل دارند در هر عکس و یا فیلم با ظاهر
جدید دیده شوند و این امر خود باعث افزایش تقاضا برای
پوشاک شده است .متاسفانه در صنعت پوشاک شرکتهای
داخلی هنوز به طور سنتی فعالیت میکنند و نتوانستهاند به
اندازه کافی مشتری جذب نمایند و بیشتر مشتریان به سمت
پوشاک خارجی میروند؛ حتی بسیاری از برندهای پوشاک
خارجی از طریق همین شبکهها ،مشتریان ایرانی را به خود
جذب نمودهاند .بنابراین توجه شرکتهای ایرانی فعال در
صنعت پوشاک به شبکههای اجتماعی فرصتی برای آنها فراهم
مینماید تا عالوه بر معرفی محصوالت خود ،با برقراری ارتباط
با مشتریان ،از نظرات آنها آگاهی پیدا کرده و توسط خود
مشتریان ،محصوالت خود را به دیگر مشتریان معرفی کرده و
سهم بازار خود را افزایش دهند.
اما باید توجه داشت محیط مجازی دارای ریسکهای
گوناگونی است .در چنین محیطی ،کاربران به دنبال امنیت
تضمین شده در معامله و همچنین حفظ حریم خصوصی خود
هستند[ .]5محققان معتقدند امنیت معامله یک عامل اصلی
محدودکننده خرید در فضای مجازی است و کنترل امنیت
معامله و حفظ حریم خصوصی ،عامل مهم و تأثیرگذاری بر
اعتماد مصرفکننده هستند و هرگونه رخنه اطالعات ،تبعات
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مینمایند .در این راستا ،تحقیقات نشان میدهد کیفیت
اطالعات برای سایتهای تجارت اجتماعی احتماالً مهمتر از
سایر انواع سایتهای تجارت الکترونیک است .زیرا اطالعات
مربوط به کاالها و خدمات موجود در این سایتها توسط
مصرفکنندگان تهیه میشود[.]1خالصه ای از تحقیقات
انجام شده در جدول 9ارائه شده است.
از این رو ،امروزه اهمیت شبکههای اجتماعی بر تصمیمگیری
مصرفکنندگان به سرعت در حال افزایش است ،بهطوری که
محققان تخمین میزنند  %11از مصرفکنندگان نظرهای
سایرین را بررسی میکنند و تحت تأثیر آنها قرار می
گیرند[ .]99[ ]91از این رو ،شبکههای اجتماعی در حال
تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر استراتژی کسب و کار
هستند و تعامالت شرکت با مشتریانش را به شدت تحت
تأثیر قرار میدهند[.]90تحقیقات نشان داده است  %11از
افرادی که از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند به
تجربیات یکدیگر گوش میدهند %65 ،درباره کاالها و
خدمات شرکت یاد میگیرند %59 ،تجربیات خوب و %51
نگرانیهای خود درباره کاالها و خدمات را بیان میکنند
[ .]99همچنین مصرفکنندگان به توصیه دیگر مصرف
کنندگان % 11 ،اعتماد دارند در حالی که به تبلیغات شرکت
 %56اعتماد دارند .تحقیق دیگری نیز در این خصوص انجام
شده که نشان میدهد  %60از مصرفکنندگان آمریکایی به
مرور نظرهای آنالین دیگر مصرفکنندگان در خصوص
محصوالت مورد نظرشان میپردازند و  %18از آنها این
نظرهای را قابل اعتماد میدانند[ .]90تحقیقات همچنین
نشان دهنده محبوبیت بیشتر شبکههای اجتماعی نسبت به
موتورهای جستجو در خصوص آگاهی از نظرهای آنالین
مصرفکنندگان درباره محصوالت مختلف است [ .]1خالصه-
ای از تحقیقات انجام شده در جدول 9ارائه شده است.

 .2مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
امروزه با افزایش محبوبیت شبکه اجتماعی ،این شبکهها به
یکی از منابع جستجوی اطالعات برای خرید کاالها و خدمات
تبدیل شدهاند و تأثیر زیادی بر رفتار مصرفکننده دارند[.]1
اما باید توجه داشت کاربران فضای مجازی معموالّ در فرایند
خرید ،نگران امنیت معامله هستند و مصرفکنندگانی که
سطح باالتری از امنیت معامله را احساس نمایند ،احتماالً
سطح اعتماد در آنها باالتر خواهد بود و شبکههای اجتماعی
را به عنوان یک بازار مجازی بالقوه مد نظر قرار خواهند
داد[.]5امنیت معامله شامل ادراک کاربران از میزان امنیت
فراهم شده در هنگام خرید از شبکههای اجتماعی است [.]6
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر خرید مصرفکننده در شبکههای
اجتماعی ،شهرت شرکتهای فعال در این حوزه است .شهرت
شرکت عبارت است از باور مصرفکننده درباره صداقت
شرکت و دغدغه و توجه آن به مصرفکننده .شرکتی که از
شهرت و تصویر ذهنی مطلوبی در بین افراد برخوردار است،
از اعتماد باالی افراد نیز برخوردار خواهد بود .به عالوه ،شهرت
خوب ،یک دارایی نامشهود باارزش برای شرکتهای فعال در
فضای مجازی محسوب میباشد و باعث افزایش اعتماد
مصرفکنندگان به شرکت میگردد [ .]1عامل مهم دیگری
که بر خرید افراد از شبکه های اجتماعی مؤثر است ،کیفیت
اطالعات موجود در سایت شرکت است .کیفیت اطالعات
شامل میزان دقت و کامل بودن اطالعاتی است که توسط
شرکت برای کاربر تهیه میشود .خریداران در فضای مجازی،
وابستگی زیادی به اطالعات فراهم شده توسط شرکت دارند.
زیرا کاربران در فضای مجازی اطالعات اندکی درباره کاال و
خدمت دارند [ .]8بنابراین مصرفکنندگان تمایل به اعتماد
به سایتی دارند که اطالعات دقیق و به موقع به آنها ارائه
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جدول .1خالصه تحقیقات پیشین

شماره مرجع

متغیرها

عنوان تحقیق

یافته ها

[]94

امنیت مبادله و تصمیم خرید

تجارت اجتماعی در بستر
موبایل

امنیت مبادله تأثیر معنی دارای بر
تصمیم خرید دارد.

[] 5

کیفیت اطالعات ،تمایل به
خرید

بررسی عوامل مؤثر تمایل به
خرید در تجارت اجتماعی

کیفیت اطالعات سایتهای تجارت
اجتماعی تأثیر مثبت بر تمایل به
خرید افراد دارد.

[] 8

اعتبار اطالعات ،مفید بودن
اطالعات ،تمایل به خرید

ارائه الگویی برای سازگاری
تجارت اجتماعی

اعتبار اطالعات و مفید بودن
اطالعات سایتهای شبکههای
اجتماعی تأثیر زیادی بر تمایل به
خرید آنها دارد.

[]95

ریسک طالعات ،جستجوی
اطالعات و نیاز به اطالعات،
تمایل به خرید

نقش اطالعات در شبکه های
اجتماعی

ریسک طالعات ،جستجوی اطالعات
و نیاز به اطالعات ،تأثیر معنی داری
بر تمایل به خرید دارند.

[]96

کیفیت اطالعات و تمایل به
خرید

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل
افراد به شبکه های اجتماعی

حمایت اطالعاتی و کیفیت اطالعات
تأثیر معنی داری بر تمایل افراد به
وب سایت های شبکه اجتماعی
دارد.

[]91

کیفیت اطالعات ،تمایل به خرید

مدل تصمیم گیری خرید
مبتنی بر تعامالت اجتماعی در
شبکه های اجتماعی

کیفیت اطالعات تأثیر معنی داری
بر تمایل افراد به خرید از شبکه
اجتماعی دارد.

[]98

اعتماد ،امنیت معامله ،تمایل به
خرید

نگرانی از امنیت و تمایل به
خرید در شبکههای اجتماعی

امنیت معامله تأثیر زیادی بر اعتماد
دارد و اعتماد نیز تأثیر معنی داری
بر تمایل به خرید در شبکههای
اجتماعی دارد.

[] 9

اعتماد ،شهرت شرکت و کیفیت
اطالعات

بررسی تأثیر اعتماد و عملکرد
اعتماد بر تجارت اجتماعی

کیفیت اطالعات و شهرت شرکت
تأثیر معنیداری بر اعتماد افراد دارد
و اعتماد تأثیر مثبت بر تمایل به
خرید در از ظریق شبکههای
اجتماعی دارد.
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فرضیه :9اعتماد تأثیر معنیداری بر تصیمی مصرفکننده به
خرید پوشاک از طریق شبکه های اجتماعی دارد.

 1-2توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی
توسعه سریع شبکههای اجتماعی ،پتانسیل عظیمی را برای
انتقال تجارت الکترونیک از یک محیط محصول محور به
یک محیط اجتماعی و متمرکز بر مشتری فراهم کرده است
به همین دلیل ،مدیران به دنبال توسعه ساختارهای مناسب
برای فروش از طریق شبکههای اجتماعی هستند[]94
[ .]91از آنجایی که شبکههای اجتماعی باعث ارتباط
فروشنده و خریدار میگردد ،فروشندگان باید با تاکید بر
موضوعاتی نظیر اعتماد و همچنین حریم خصوصی و امنیت،
بر ادراک و واکنشهای مصرفکنندگان تأثیر بگذارند؛ اگرچه
مدیریت امنیت در فضای مجازی سختتر است و کاربران
هیچ کنترلی بر مسائل امنیتی در فضای مجازی ندارند
[ .]01همچنین شهرت نیک شرکت ،کیفیت وب سایت و
تعامل با سایر خریداران از طریق شبکههای اجتماعی ممکن
است باعث اعتماد مشتری شوند و نگرانیهای پس از خرید
را کاهش دهند [.]09

عوامل سازمانی
محققان معتقدند ادراک مصرفکننده از شهرت یک سایت
شبکه اجتماعی ،نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتماد در
مصرفکنندگان نسبت به آن سایت دارد .بنابراین شهرت
خوب یک شرکت ،معموال بین افراد منتشر میشود و به
افزایش اعتماد در بین مصرفکنندگان منجر میگردد[.]9
شهرت شرکت به عنوان یک دارایی نامشهود کمیاب و
ارزشمند و پایدار است که به سختی توسط رقبا قابل تقلید
است .شهرت شرکت منجر به مزیت رقابتی میگردد و چنین
شرکتهایی ،سود باالتری را تجربه میکنند که این شهرت
برای کارکنان و مشتریانشان جذاب است[.]91پژوهشگران
زیادی بر اهمیت شهرت شرکت در تمایل افراد به خرید از
شبکه های اجتماعی تاکید داشتهاند که از جمله آنها می-
توان به ([ )]99[ - ]9[ -]9[ -]91اشاره نمود .با توجه به
اهمیت تأثیر عوامل سازمانی و بویژه شهرت شرکت در
موفقیت تجارت اجتماعی و بر اساس مصاحبههای انجام
گرفته میتوان فرضیه زیر را مطرح نمود:
فرضیه  :0عوامل سازمانی تأثیر معنیداری بر تصمیم
مصرفکننده به خرید پوشاک از طریق شبکه های اجتماعی
دارد.
فرضیه :9-0شهرت شرکت تأثیر معنیداری بر اعتماد مصرف
کننده به خرید پوشاک از طریق شبکه های اجتماعی دارد.
برخی از محققان کیفیت اطالعات را شامل ادراک عمومی
مصرفکننده درباره کامل بودن و صحت اطالعات ارائه شده
درباره خدمات پیشنهادی و فرایند انجام معامله خرید می-
دانند و معتقدند زمانی که شبکههای اجتماعی مختلف
دارای اطالعات مشابه درباره محصول هستند ،عاملی که
باعث انتخاب یک شبکه اجتماعی خاص توسط مصرفکننده
میشود ،ادراک وی از کیفیت اطالعاتی است که ارائه شده
است .زیرا ادراک مصرفکننده درباره کیفیت اطالعات ،باعث
اعتماد وی به آن شبکه میگردد[ .]00محققان زیادی بر
اهمیت کیفیت اطالعات در تصمیم خرید افراد از شبکههای
اجتماعی تاکید داشتهاند که از جمله آنها میتوان به ([-]90

اعتماد
اعتماد یکی از عوامل مهم در خرید از طریق شبکههای
اجتماعی است[ .]96اعتماد به معنای باور ذهنی مصرف-
کننده در مورد نحوه انجام تعهدات فروشنده نسبت به
مصرف کننده است که در خرید از فضای مجازی اهمیت
بسیار زیادی دارد و بدون وجود اعتماد ،روابط میان شرکتها
و مصرفکنندگان در فضای مجازی امکان پذیر نمیباشد
[ .]00[ ]96[ ]9اعتماد باعث کاهش تردیدهای رفتاری در
رفتار خرید مصرفکننده از یک سو و افزایش قدرت کنترل
مصرفکننده در معامالت در شبکههای اجتماعی از سوی
دیگر میگردد که این قدرت باعث افزایش تصمیم خرید
مصرفکننده میشود[ .]09محققان زیادی بر اهمیت اعتماد
در خرید از شبکههای اجتماعی تاکید کردهاند که از جمله
این آنها میتوان به[-]04[ -]9[ -]09[ -]91[ –]01[ -]9
[]01[ -]08[ -]01[ -]09[ -]96[ -]06[ -]05اشاره نمود.
با توجه به اهمیت تأثیر اعتماد بر موفقیت تجارت اجتماعی
و بر اساس مصاحبههای انجام گرفته میتوان فرضیه زیر را
مطرح نمود:
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[-]05[ - ]99[ -]00[ –]5[ -]99[ -]9[ -]91[ -]96
[]95[ -]94اشاره نمود .با توجه به اهمیت تأثیر کیفیت
اطالعات بر موفقیت تجارت اجتماعی و بر اساس مصاحبه-
های انجام گرفته میتوان فرضیه زیر را مطرح نمود:
فرضیه :0-0کیفیت اطالعات شرکت تأثیر معناداری بر
اعتماد مصرف کننده به خرید پوشاک از طریق شبکه های
اجتماعی دارد.
ایجاد امنیت معامله در فضای مجازی مشکلتر است؛ زیرا از
یک سو مدیریت امنیت در فضای مجازی سختتر است و از
سوی دیگر کاربران هیچ کنترلی بر مسائل امنیتی در فضای
مجازی ندارند .تعدادی از محققان معتقدند که کاربران
فضای مجازی معموالّ در فرایند خرید ،نگران امنیت معامله
هستند .آنها معتقدند امنیت معامله یک عامل اصلی
محدودکننده خرید در فضای مجازی است و کنترل امنیت
معامله و حفظ حریم خصوصی ،عامل مهم و تأثیرگذاری بر
اعتماد مصرفکننده هستند .بنابراین مصرفکنندگانی که
سطح باالتری از امنیت معامله را احساس نمایند ،احتماالً
سطح اعتماد در آنها باالتر خواهد بود و شبکه های اجتماعی
را به عنوان یک بازار مجازی بالقوه مد نظر قرار خواهند
داد[الف] .تحقیقات زیادی بر اهمیت معامله در تصمیم خرید
افراد از شبکه های اجتماعی تاکید داشته اند که از جمله
این آنها می توان به تحقیقات ([]99[ -]9[ - ]91[ -]09
 [ )]95[ -]96اشاره نمود .با توجه به اهمیت تأثیر امنیتمعامله بر موفقیت تجارت اجتماعی و بر اساس مصاحبههای
انجام گرفته میتوان فرضیه زیر را مطرح نمود :فرضیه :9-0
امنیت معامله تأثیر معناداری بر اعتماد مصرف کننده به
خرید پوشاک از طریق شبکه های اجتماعی دارد.

بسیاری از افراد ترجیح میدهند از شبکه اجتماعی مربوط
به شرکتی خرید کنند که دارای محل فروش آفالین می-
باشد؛ زیرا این امر باعث اعتماد فرد به آن شبکه شده و
نگرانی فرد در هنگام خرید را کاهش میدهد .از سوی دیگر
نتایج حاصل از مصاحبه با فروشندگان پوشاک در شبکههای
اجتماعی نشان میدهد که برخورداری شرکتهای فعال در
شبکههای اجتماعی از محل فروش آفالین و همچنین
موقعیت جغرافیایی آن مکان ،تأثیر زیادی بر اعتماد افراد به
شبکههای اجتماعی و تمایل آنها به خرید پوشاک از این
شبکهها دارد .بنابراین بر اساس مصاحبههای انجام گرفته
میتوان فرضیه زیر را مطرح نمود::
فرضیه  :4-0محل فروش آفالین شرکت تأثیر معنیداری
بر اعتماد مصرفکننده به خرید پوشاک در شبکههای
اجتماعی دارد.
اعتماد به شبکه های اجتماعی نه تنها بر تصمیم مصرف-
کننده برای خرید پوشاک تاثیر می گذارد بلکه باعث خرید
مجدد ،وفاداری و توصیه به دیگران برای خرید از سایت
شبکه اجتماعی نیز میگردد .بنابراین بر اساس مصاحبه های
انجام شده میتوان فرضیه های زیر را مطرح نمود:
فرضیه  :9تصمیم خرید مشتریان تأثیر معناداری بر وفاداری
آنها به خرید پوشاک از سایتهای اجتماعی دارد.
فرضیه  :4تصمیم خرید مشتریان تأثیر معناداری بر خرید
مجدد آنها از سایتهای اجتماعی دارد.
فرضیه  :5تصمیم خرید مشتریان تأثیر معناداری بر توصیه
آنها به دیگران برای خرید پوشاک از سایتهای اجتماعی
دارد.
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کیفیت اطالعات
وفاداری
خرید مجدد

امنیت مبادله
تصمیم خرید

اعتماد
شهرت شرکت

توصیه به دیگران

محل فروش آفالین شرکت

شکل .1مدل اولیه عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه های اجتماعی

گردآوری و تحلیل دادهها از نوع تحقیقات ترکیبی است.

 .3روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه در این پژوهش از دادههای کمی و کیفی

امروزه "شیوههای تحقیق ترکیبی" بیشترین کاربرد را

استفاده شده است ،این پژوهش از حیث نوع داده و نحوه

داشته و شامل گردآوری و تحلیل دادههای کمی و کیفی
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است[ .]41این شیوه پژوهش ،بر جمعآوری ،تحلیل و تلفیق

بسیاری بر خرید از طریق شبکههای اجتماعی مؤثر هستند

دادههای کمی و کیفی در یک پژوهش مجزا یا مجموعهای

اما این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل و متغیرهای

از پژوهشها تمرکز میکند و مهمترین فرض آن این است

تاثیرگذاری است که در اختیار و تحت کنترل شرکت

که با بکارگیری ترکیب رویکردهای کمی و کیفی ،درک

هستند که در این پژوهش "عوامل سازمانی" نامیده شدهاند.

بهتری نسبت به زمانی که هر رویکرد به صورت جداگانه به

بنابراین روش تحقیق این پژوهش در فاز کیفی از حیث

کار برده میشود ،از موضوع تحقیق به دست میدهد .روش

هدف ،اکتشافی و از نظر نتیجه توسعهای محسوب میشود.

تحقیق ترکیبی ،انواع مختلفی دارد که طرح سه بعدی ،طرح

روش تحقیق این پژوهش در فاز کمی از حیث هدف ،تبیینی

ترکیبی ،طرح توضیحی و طرح اکتشافی چهار نوع رایج آن

و از نظر نتیجه ،کاربردی محسوب میشود و استراتژی

میباشد .با توجه به ماهیت و کارکرد هر یک از انواع

پژوهش در این فاز از نوع پیمایش میباشد .جامعهآماری این

چهارگانه روش تحقیق ترکیبی ،به نظر میرسد طرح

پژوهش در فاز کیفی شامل خبرگان و مدیران شرکتهای

اکتشافی مناسبترین نوع از روش تحقیق ترکیبی است که

فعال صنعت پوشاک در شبکههای اجتماعی و در فاز کمی

در این پژوهش میتواند مورد استفاده قرار گیرد .هدف از

شامل کاربران شبکه اجتماعی که تجربه خرید از این شبکه-

این روش تحقیق دو مرحله ای ،تحت تأثیر قرار دادن نتایج

ها داشتهاند ،میباشد .خالصه ای از روش کلی پژوهش ،در

فاز اول (کیفی) بر فاز دوم (کمی ) میباشد [ .]41عوامل

جدول  9بیان شده است:

جدول .3خالصه ای از روش کلی پژوهش

مبنای طبقه بندی

فاز دوم

فاز اول

روش تحقیق بر اساس هدف

اکتشافی

تبیینی

روش تحقیق بر اساس نتیجه پژوهش

توسعه ای

کاربردی

روش تحقیق بر اساس نوع داده ها

کیفی

کمی

روش نمونه گیری

قضاوتی و هدفمند

غیراحتمالی در دسترس

روش جمع آوری داده ها

مصاحبه عمیق

پرسشنامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده بنیاد

معادالت ساختاری

فضای مجازی محصوالت خود را ارائه مینمودند ،مصاحبه
انجام دادند که این مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت.
در مرحله بعد ،دادههای حاصل از مصاحبهها ،کدگذاری
شدند .کدگذاری ،روشی است که در خالل آن ،دادهها
تجزیه ،مفهومسازی و به شکل نظریه در میآیند [.]49
برای تحلیل دادهها در روش داده بنیاد ،از سه روش
کدگذاری استفاده می شود :کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی.
روند خرد کردن ،مقایسه کردن ،مفهومپردازی و مقوله-
پردازی دادهها را کدگذاری باز میگویند [ .]40خردکردن

در این پژوهش ابتدا با بررسی گسترده ادبیات تحقیق،
متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق استخراج شد (جدول)0
که در بخش توسعه فرضیه ها ارائه شده است .سپس در
بخش مطالعه کیفی ،بر اساس مصاحبههای عمیق انجام
شده با فروشندگان پوشاک در شبکههای اجتماعی ،مؤلفه-
های سازمانی مؤثر بر خرید پوشاک از طریق شبکههای
اجتماعی شناسایی شدند .برای این منظور ،محققان با 94
نفر از فروشندگان پوشاک که بیش از  91سال در صنعت
پوشاک حضور فعال داشته و به مدت حداقل  5سال در
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باز ،تدوین شده و سر جای خود قرار میگیرد تا دانش
فزایندهای در مورد روابط ایجاد گردد .در این مرحله،
پژوهشگر ،یک مقوله مرحله کدگذاری باز را انتخاب و آن
را در مرکز فرایندی که در حال بررسی آن است )به عنوان
پدیده مرکزی ،مقوله هست( قرار میدهد و سپس ،دیگر
مقولهها را به آن ربط میدهد .این مقولهها در نمودار الگوی
کدگذاری قابل مشاهده است[.]40
در کدگذاری باز ،تحلیلگر به پدید آوردن مقولهها و ویژگی
های آن ها میپردازد و سپس میکوشد تا مشخص کند
که چگونه مقولهها در طول بعدهای تعیین شده تغییر می-
کنند .در کدگذاری محوری ،مقولهها به طور نظاممند
بهبودیافته و با زیر مقولهها پیوند داده میشوند .با این
حال ،اینها هنوز مقولههای اصلی نیستند که درنهایت
برای تشکیل یک آرایش نظری بزرگ تر یکپارچه شوند ،به
طوری که نتایج تحقیق ،شکل نظریه پیدا کنند" .کدگذاری
انتخابی" فرایند یکپارچه سازی و بهبود مقولههاست[.]40
با ورود دادههای حاصل از بخش کیفی به نرم افزار مکس-
کیودیاِی و کدگذاری آنها به روشهای فوق ،مدل اولیه
عوامل سازمانی مؤثر بر خرید پوشاک از طریق شبکه های
اجتماعی تدوین گردید .سپس بر اساس نتایج بخش کیفی
و مدل اولیه ،پرسشنامهای در قالب طیف لیکرت  5گزینهای
طراحی شد و توسط  985نفر که از طریق شبکههای
اجتماعی اقدام به خرید پوشاک مینمودند و به روش نمونه-
گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده بودند تکمیل
گردید .در فرایند تکمیل پرسشنامه ،از روشهای
الکترونیکی و سنتی بهره گرفته شد .در روش الکترونیکی،
نسخه الکترونیک پرسشنامه در سایتهای فروش پوشاک
در شبکههای اجتماعی و همچنین سایتهای عمومی شبکه
های اجتماعی قرار داده شد که  041پرسشنامه تکمیل
گردید .همچنین  951پرسشنامه نیز بهصورت دستی توزیع
شد که از بین آنها  945پرسشنامه از قابلیت تجزیه و تحلیل
برخوردار بود.

بدین معناست که جمله ،عبارت ،مضمون و یا تصویری به
چند عنصر محتوایی تقسیم شود؛ به نوعی که هر عنصر نام
اختصاصی خود را بگیرد  .این مرحله اساس روش
کدگذاری باز است.
مقایسه کردن فرایندی است که طی آن ،دائما دادهها با
مفاهیم و مقوالت ایجادشده با هدف ارتباط میان مفاهیم
و مقوالت و شاخصهای آن ها و دادهها ی واقعی مورد
مقایسه قرار میگیرد .این عمل مداوم با طرح سلسله
سواالتی نظیر چه چیز ،چگونه ،چه زمانی ،کجا ،با چه
هدفی میسر می شود .مفهوم پردازی ،ایجاد واژههایی برای
نامیدن جداگانه وقایع ،حوادث ،رخدادها و پدیدههاست.
مقولهپردازی مرحله طبقهبندی مفاهیم است .مقولهها در
پی مقایسه مفاهیم و تشابه پدیدهها کشف شده و مفاهیم
در مرحلهای باالتر بانظمی دقیقتر دسته بندی میشوند و
مقوله را میسازند .مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم
انتزاعیتر است.
در کدگذاری باز ،متون مورد مطالعه که میتواند یک جمله،
یک بند و حتی صحبتهای مصاحبه شوندگان باشد ،به
اجزای کوچکتری تقسیم شده و طی فرایند دائمی مقایسه،
مفهوم پردازی و مقولهبندی میشوند .درنتیجه ایجاد نام
برای پدیده ها در قالب مفاهیم ،گام نخست تجزیه وتحلیل
در کدگذاری باز محسوب میشود .این مفاهیم باید در عین
نزدیک بودن به متن دارای سطحی از انتزاع نیز باشند تا
بتوانند چندین پدیده مشابه را شامل شوند .اهمیت این
مرتبه از کدگذاری به قدری زیاد است که بازبینی چندباره
و گاهی تغییر برخی مفاهیم را پیش از مرحله مقولهپردازی
سبب میشود .این امر سبب تولید مفاهیم بسیاری میگردد
[]40؛ در این مرحله محدودیتی در تعداد مقوله ها و کدها
موجود نیست.
کدگذاری محوری ،فرایند ربطدهی مقولهها به زیر مقولهها
و پیوند دادن مقولهها در سطح ویژگی و ابعاد است .این
کدگذاری به این دلیل "محوری" نامیده شده است که
کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق می یابد[ .]40در
این مرحله ،مقولهها ،ویژگیها و ابعاد حاصل از کدگذاری
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شده توسط پژوهشگر در این نظریه ،برای تشریح فرایندها،
شامل انواع بسیاری از دادههای کیفی است ،ازجمله
مشاهدات ،گفت و شنودها ،مصاحبهها ،اسناد دولتی،
خاطرات پاسخ دهندگان و مجالت و تأمالت شخصی خود
پژوهشگر [.]41
در این پژوهش ،معیار جستوجو در ابتدا بررسی مقاالت
موجود در زمینه عوامل سازمانی مؤثر بر خرید از طریق
شبکه های اجتماعی بود که نتیجه آن در بخش مبانی
نظری ارائه شده است .سپس با  94نفر از فروشندگان
پوشاک که از طریق شبکههای اجتماعی اقدام به فروش
محصوالت خود مینمایند ،مصاحبهای انجام شد .پس از
مصاحبه های صورت گرفته با اعضای نمونه آماری ،فایل-
های صوتی ایشان به فایل متنی تبدیل شد و به روش
پدیدار شناسی ،کدگذاری باز انجام پذیرفت .پس از جمع
بندی و دستهبندی هر یک از مفاهیم مذکور و با توجه به
ادبیات مورد مطالعه ،کدگذاری محوری ابعاد عوامل
سازمانی به صورت زیر صورت گرفت:

 .4یافته های پژوهش
 1-4بخش کیفی
این پژوهش به دنبال یافتن عوامل سازمانی مؤثر بر خرید
پوشاک از طریق شبکههای اجتماعی است که برای این
منظور از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده شده است.
رویکرد نظریه داده بنیاد یک نوع روش پژوهش کیفی است
که به طور استقرایی یک سلسله رویههای سامانمند را به
کار میگیرد تا نظریهای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد
کند[ .]40این روش به هیچ نوع داده خاص ،راهبرد پژوهشی،
یا عالئق نظری مشخص تعهدی ندارد و تنها در پی توسعه
مفاهیم است .در واقع ،ترکیب دادهها در قالب چهارچوبهای
مفهومی است؛ که در رفت و برگشت دائم میان دادهها و
تحویلها ساخته میشود یعنی از جمع آوری نظاممند دادهها
به دست میآید [ .]49این روش اولین بار در دهه 9161
توسط بارنی گلیسروآنسلم استراوس ارائه شد[ .]44پژوهش
بر اساس نظریه داده بنیاد ،به دنبال تولید فهمی از یک فرایند
به کمک زنجیرهای از کنشها و برهم کنشها بین افراد و
وقایع مربوط به یک موضوع است [ .]41دادههای جمعآوری

جدول .4کدگذاری محوری عوامل سازمانی مؤثر بر خرید پوشاک در شبکه های اجتماعی در بخش کیفی

مقوله
کیفیت اطالعات

شهرت شرکت

محل فروش
آفالین شرکت*

امنیت معامله

اندازه شرکت در

مفاهیم متناظر

تعداد تکرار

ارائه اطالعات قابل اطمینان

90

ارائه اطالعات کافی

94

ارائه اطالعات در زمان مناسب درباره محصول

91

برخورداری شرکت از شهرت مناسب

99

فروش برندهای مشهور پوشاک*

99

تخصص شرکت در فروش پوشاک*

8

برخورداری شرکت از مکان فیزیکی*

94

قرار گرفتن مکان فیزیکی در محله گران قیمت*

1

کیفیت خدمات ارائه شده توسط شبکههای اجتماعی*

1

احساس امنیت هنگام ورود اطالعات شخصی

94

امکان تعویض و مرجوع نمودن کاال*

90

امکان شکایت درباره محصول *

8

احساس امنیت درفرایند خرید پوشاک

90

داشتن شعب متعدد

91

91

زهره دهدشتی شاهرخ و ...
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شبکه های اجتماعی داشتن فالور زیاد

8

اعتماد

94

توصیه به دیگران

99

خرید مجدد

91

وفاداری

99

نکته :موارد ستاره دار ،متغیرهایی هستند که از تحقیق کیفی بدست آمدهاند و در ادبیات مورد بررسی قرار نگرفتهاند.

سازمانی مؤثر بر خرید پوشاک از طریق شبکه های اجتماعی
به صورت شکل  0بدست آمد:

در مرحله بعد ،ابعاد ،مقوله ها و مفاهیم متناظر آنها وارد
نرم افزار مکسکیودیاِی 9شده و کدگذاری شدند .بر اساس
کدگذاریهای انجام شده در نرم افزار ،مدل اولیه عوامل

شکل : 2مدل اولیه عوامل سازمانی مؤثر بر خرید پوشاک از طریق شبکه های اجتماعی بر اساس خروجی نرم افزار
مکسکیودیاِی

 2-4بخش کمی
کمتر از  1/15می باشد که این نشان از عدم نرمال بودن
توزیع دادهها است .لذا تصمیم بر آن شد که از روشهای
ناپارامتریک در راستای تحلیل داده ها استفاده گردد.
برای اطمینان از برازش مدل اندازهگیری ،نیاز به انجام
آزمون معناداری روابط بین شاخصها و مؤلفهها است .از این
رو مدل در حالت معناداری اجرا شده و ضرایب معناداری
کنترل شده است.

بر اساس نتایج بخش کیفی ،فرضیههای تحقیق تدوین
شد و از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و داده-
های حاصل از پرسشنامه ،تحلیل گردید .برای بررسی
اعتبار سازهها و همچنین آزمون فرضیههای پژوهش از
مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .قبل از ورود به
معادالت ساختاری و نحوه استفاده از آزمونهای آن در
قالب نرمافزارهای موجود ،ابتدا از آزمون کولموگروف –
اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده ها استفاده گردید که
نتایج نشان داد سطح معنی داری برای تمامی متغیر ها
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شکل  . 3ضرایب معناداری برای مدل اندازه گیری کلی تأثیر عوامل بر ابعاد

با توجه به ضرایب معناداری درج شده بر روی خطوط متصل
به سؤاالت مشخص است ،که همه سؤاالت دارای معناداری
مناسب هستند .لذا با اطمینان میتوان گفت که شاخصهای
موجود در مدل اندازهگیری تحقیق به نحو مناسبی قادر به
اندازه گیری و پیشبینی تغییرات مؤلفههای موجود در مدل
میباشند.
به منظور آزمون فرضیات تحقیق از روش معادالت
ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی9
استفاده شد و برای بررسی دقت و اهمیت نشانگر های
انتخاب شده برای اندازه گیری سازه ها ،از روایی سازه0
استفاده گردید که نتایج آن در جدول 5گزارش شده است.
بر اساس نتایج این جدول ،نشانگرهای باقی مانده در هر
سازه به دلیل داشتن مقدار بیشتر از  1/5از اهمیت الزم

برای اندازهگیری برخوردار هستند و لذا روایی سازه نشان
میدهد که نشانگرها ،ساختارهای عاملی مناسبی را جهت
اندازه گیری ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقیق فراهم می-
آوردند.
عالوه بر روایی سازه که برای بررسی اهمیت نشانگرهای
انتخاب شده برای اندازه گیری سازه ها به کار می رود ،روایی
تشخیصی 9نیز مورد بررسی قرار گرفت .روایی سازه بدین
معنا است که هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیری کند
و ترکیب آنها به گونه ای باشد که تمام سازه ها به خوبی از
یکدیگر تفکیک شوند .این فرایند با کمک شاخص میانگین
واریانس استخراج شده صورت گرفت که مشخص شد تمام
سازه های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج
شده 4باالتر از  1/4هستند که این ضرایب در جدول شماره5

1. PLS
2. Construct Validity

3. Discriminant Validity
4. AVE
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زهره دهدشتی شاهرخ و ...

معیار دوم بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،روایی همگرا
است که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت
(شاخصها) خود می پردازد .همانطور که نتایج جدول 5
نشان میدهد همه متغیرهای پنهان دارای شاخص قابل

نشان داده شده است .در نهایت جهت بررسی پایایی نیز از
شاخص پایایی ترکیبی ،اشتراکی و آلفای کرونباخ استفاده
شد که نتایج در جدول 5آمده است و ضرایب پایایی
متغیرهای پنهان در این پژوهش را به درستی نشان میدهد.
از آنجایی که پایایی ترکیبی و اشتراکی متغیرها دارای
ضرایب مناسب باالی  1.1بوده لذا برازش مناسب مدل اندازه
گیری تأیید میشود.

قبولی هستند که نشان از برازش خوب مدل دارد.

جدول  .5نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری

متغیر

آلفای

بار عاملی

پایایی

پایایی

متوسط واریانس

ترکیبی

اشتراکی

احراز شده

کیفیت اطالعات

1.695

معنادار

1.845914

1.190041

1.190041

تأیید

شهرت شرکت

1.648

معنادار

1.89199

1.588100

1.588100

تأیید

محل فروش
آفالین شرکت

1.619

معنادار

1.89116

1.199956

1.199956

تأیید

امنیت معامله

1.610

معنادار

1.851941

1.15195

1.15195

تأیید

اندازه شرکت

1.148

معنادار

1.855414

1.669648

1.669648

تأیید

اعتماد

1.115

معنادار

1.890591

1.604066

1.604066

تأیید

تصمیم خرید

1.589

معنادار

1.809014

1.111595

1.111595

تأیید

وفاداری

1.891

معنادار

1.119616

1.159561

1.159561

تأیید

خرید مجدد

9

معنادار

9

9

9

تأیید

توصیه به دیگران

9

معنادار

9

9

9

تأیید

کرونباخ

 معیار  R2یا ضریب تعیینمعیار  R0یا ضریب تعیین ،معیاری است که نشان از قدرت پیش
بینی تأثیر یک متغیر برونزا از یک متغیر درونزا دارد ،به عبارت
بهتر بیانگر این است که چه مقدار از واریانس متغیرهای درون
زا توسط متغیرهای برون زا تبیین شده است .سه مقدار ،1.91
 1.99و  1.61به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی  R0در نظر گرفته میشود .همانطور که در
جدول  6مشاهده میشود متغیرهای درونزای این پژوهش
دارای ضریب تعیین مناسبی هستند:
جدول  .6ضرایب  R2مربوط به متغیرهای درونزا

نام مؤلفه

ضریب

نتیجه

اعتماد

تعیین
1.99

متوسط

روایی همگرا

تصمیم خرید

1.08

متوسط

وفاداری

1.44

قوی

خرید مجدد

1.59

قوی

توصیه به دیگران

1.91

قوی

 معیار افزونگیاین معیار از حاصلضرب مقادیر اشتراکی سازهها در مقادیر
مربوط به ضریب تعیین آنها به دست میآید و نشانگر
مقدار تغییرپذیری شاخصهای یک سازه درونزا است که از
یک یا چند سازه برونزا تأثیر میپذیرد.
𝐺𝑜𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅 2
= √257.2×.2530=25.41
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مستقیم میباشد .با توجه به مقادیر ارائه شده در این جدول،
زمانیکه عدد معناداری بیش از مقدار ( )9/16و یا کمتر از
مقدار ( )-9/16حاصل شود ،و همچنین سطح معنی داری
کمتر یا مساوی  1/15باشد ،در این صورت فرضیه فوق تأیید
میگردد.

با توجه به سه مقدار  ،1.05 ،1.19و  1.96به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای  ،GoFحاصل شدن 1.549
برای  ،GoFنشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
جدول 1نشان دهنده خالصه نتایج مدل ساختاری پژوهش
برای آزمون فرضیههای مربوط به متغیرها در حالت اثرات

جدول  .7نتایج بررسی فرضیه ها

ضریب

آماره t

نتیجه

9

کیفیت اطالعات

اعتماد

-1.101

9.989

تأیید

0

شهرت شرکت

اعتماد

-1.914

99.541

تأیید

9

محل فروش
آفالین شرکت

اعتماد

1.911

01.011

تأیید

4

امنیت معامله

اعتماد

1.111

69.914

تأیید

اندازه شرکت

اعتماد

-1.180

95.088

تأیید

5

عوامل سازمانی

اعتماد

-9.111

1.148

تأیید

6

اعتماد

تصمیم خرید

1.158

9.909

تأیید

1

تصمیم خرید

وفاداری

1.411

90.81

تأیید

8

تصمیم خرید

توصیه به دیگران

-1.969

8.819

تأیید

1

تصمیم خرید

خرید مجدد

-1.041

99.059

تأیید

مسیر

روابط

مسیر

بر اساس نتایج جدول ،1کیفیت اطالعات تأثیر معنی-
داری بر اعتماد مصرفکننده به خرید پوشاک از طریق
شبکههای اجتماعی دارد .همچنین شهرت شرکت،
محل فروش آفالین شرکت و امنیت مبادله تأثیر معنی-
داری بر اعتماد مصرف کننده به خرید پوشاک از طریق
شبکههای اجتماعی دارد .و در نهایت سازه عوامل
سازمانی بر اعتماد تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
همچنین تصمیم خرید تأثیر معناداری بر خرید مجدد،
وفاداری به سایتهای شبکه اجتماعی پوشاک و توصیه
به دیگران برای خرید از این سایتها دارد.

 3-4بررسی نقش متغیر اعتماد در ارتباط بین عوامل
سازمانی و تصمیم خرید
برای بررسی نقش متغیر اعتماد در ارتباط بین عوامل
سازمانی و تصمیم خرید از آزمون سوبل استفاده شده است
که نتایج حاصب از بررسی نقش میانجی اعتماد ،در جدول1
نمایه شده است.
با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای تمامی متغیرهای
میانجی از  9/16بیشتر است لذا در سطح اطمینان %15
معنادار بودن تأثیر میانجی اعتماد تایید میشود .به عبارت
دیگر تأثیر میانجی اعتماد در رابطه بین عوامل سازمانی و
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رابطه بین محل فروش آفالین شرکت و تصمیم خرید و
تأثیر میانجی اعتماد در رابطه بین امنیت مبادله و تصمیم
خرید تایید میگردد.

تصمیم خرید ،تأثیر میانجی اعتماد در رابطه بین کیفیت
وب سایت و تصمیم خرید ،تأثیر میانجی اعتماد در رابطه
بین شهرت شرکت و تصمیم خرید ،تأثیر میانجی اعتماد در

جدول  .8نتایج آزمون سوبل

مقدار آماره t

رابطه
میانجیگری اعتماد در رابطه بین عوامل سازمانی و تصمیم خرید

4/00

میانجیگری اعتماد در رابطه بین کیفیت وب سایت و تصمیم خرید

9/8

میانجیگری اعتماد در رابطه بین شهرت شرکت و تصمیم خرید
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میانجیگری اعتماد در رابطه بین امنیت مبادله و تصمیم خرید

9/66
6

بخش کیفی ،فرضیههای تحقیق تدوین شده و پس از آزمون
کمی مدل ،نتایج فرضیهها مشخص گردید.
از دیدگاه عملی ،نتایج بدست آمده نشانگر عوامل مؤثر بر
افزایش اعتماد است که باعث موفقیت تجارت اجتماعی در
تعامالت میان شرکت و مصرفکننده میگردد .به طور ویژه
در این پژوهش عوامل تعیین کننده بالقوه و مهم اعتماد
مصرفکنندگان در شبکههای اجتماعی و نهایتا تأثیر آنها بر
احتمال خرید افراد و شواهد تجربی درباره تأثیر نسبی
هریک از این عوامل بر اعتماد و تصمیم خرید مصرف-
کنندگان ارائه شده است .بنابراین نتایج بدست آمده به
شرکتهای فروش پوشاک در شبکههای اجتماعی توصیه
میکند تا مکانیزمهای اعتماد سازی را با تمرکز بر عوامل
تعیین شده در این پژوهش ،بکار گیرند.
بر اساس نتایج بدست آمده شهرت شرکت تأثیر به سزایی
بر اعتماد افراد به شبکههای اجتماعی آن شرکت و به دنبال
آن تمایل آنها به خرید پوشاک از طریق این شبکهها دارد
که این یافته با نتایج تحقیقات []46[ ،]9[ ،]9[ ،]09[ ،]45
همراستا است .بنابراین به شرکتهای فعال در شبکههای
اجتماعی پیشنهاد میشود ،یک حساب کاربری تجاری
بسازند و در بخش پروفایل سایت اجتماعی خود ،به خوبی

 .5نتیجه گیری و پیشنهادات
در سالهای اخیر شبکههای اجتماعی در حال تبدیل شدن
به بخش جدایی ناپذیر استراتژی کسب و کار هستند و
تعامالت شرکت با مشتریانش را به شدت تحت تأثیر قرار
دادهاند .عوامل گوناگونی بر خرید افراد از شبکه های
اجتماعی مؤثر هستند و تحقیقات بسیاری به بررسی این
عوامل پرداخته اند .اما تاکنون عوامل مربوط به شرکت که
در این مقاله به عنوان" عوامل سازمانی " نامیده شده است،
مورد بررسی دقیق و عمیق قرار نگرفته است .از این رو ،این
پژوهش به دنبال شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار
مصرفکننده در خرید پوشاک از طریق شبکههای اجتماعی
است.
در ابتدا با  94فروشنده پوشاک فعال در شبکههای اجتماعی
مصاحبه شد و با تحلیل دادهها توسط نرم افزار مکس-
کیودیاِی ،مدل اولیه عوامل سازمانی مؤثر بر شبکههای
اجتماعی ارائه گردید .بر اساس نتایج بدست آمده در بخش
کیفی ،مؤلفههای مؤثر بر خرید پوشاک از طریق شبکههای
اجتماعی عبارتند از :کیفیت اطالعات ،شهرت شرکت ،محل
فروش آفالین شرکت و امنیت مبادله .سپس بر اساس نتایج
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هشتگهایی که مخاطبان ،برای دیدن مطالب محبوبشان
بیشتر از آنها استفاده میکنند هشتگ مناسب خود را
انتخاب نمایند.
نتایج تحقیق نشان میدهد یکی از عوامل بازدارنده برای
خرید پوشاک از شبکه های اجتماعی ،احساس نگرانی فرد
از امنیت معامله است که این نتایج با تحقیقات [،]09[ ،]99
[ ]94[ ،]6و [ ]41هم راستا است .در این راستا پیشنهاد
میشود با برقراری امکان شکایت ،امکان مرجوع نمودن و
تعویض محصول ،گارانتی محصول ،امکان پرداخت وجه در
هنگام تحویل محصول و همچنین استفاده از درگاه مطمئن،
احساس نگرانی را در افراد کاهش دهند .همچنین با ارائه
کد رهگیری (صادر شده توسط اداره پست) به مشتریان ،این
امکان را برای مشتریان فراهم نمایند تا از وضعیت سفارش
خود مطلع گردند .همچنین پیشنهاد میشود در قسمت
پروفایل شبکه اجتماعی خود ،اطالعات واقعی درباره کسب
و کار و  ...بنویسند تا زمینه اعتماد مشتری فراهم گردد .از
سوی دیگر پیشنهاد میشود با انتشار شماره تلفن و یا اکانتی
در پروفایل سایت شبکه اجتماعی خود همیشه پاسخگوی
مشتریان باشند تا اعتماد آنها را بدست آورند.
نتایج تحقیق نشان میدهد محل فروش آفالین شرکت تأثیر
زیادی بر تصمیم خرید پوشاک توسط افراد از طریق شبکه-
های اجتماعی دارند ،که در این راستا پیشنهاد میشود در
سایت اجتماعی شرکت ،آدرس و شماره تلفن درج گردد؛
زیرا برخورداری شرکت از محل فروش آفالین ،آدرس و
شماره تلفن ،باعث اعتماد افراد میشود .حتی در صورتی که
شرکت قادر به برخورداری از محل فروش آفالین به طور
دائمی نمیباشد ،پیشنهاد میشود در دورههای زمانی
مختلف اقدام به فروش آفالین نماید.
با توجه به اینکه در این پژوهش تأثیر عوامل سازمانی بر
تصمیم خرید افراد بررسی شده است ،از این رو ،پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی تاثیر این عوامل بر سایر ابعاد
رفتار خرید مصرفکننده نظیر فرایند تصمیم گیری خرید
نظیر تشخیص مساله ،جستجوی اطالعات ،ارزیابی گزینه ها
و رفتار پس از خرید مورد بررسی قرار گیرد .همچنین با
توجه به اینکه این پژوهش در حوزه  B0Cانجام شده است،
پیشنهاد میشود مدل عوامل سازمانی در بازار  B0Bنیز

کسب و کار خود را توصیف نمایند .با این کار نه تنها
تأثیرگذاری بیشتری بر کاربران خواهند داشت بلکه می-
توانند از ابزارهای تحلیلی شبکههای اجتماعی نیز برای
کسب اطالعات دقیق و بیشتر درباره مخاطبان خود استفاده
نمایند .همچنین پیشنهاد میشود شرکتها با انتشار
محتوای مناسب و تمرکز بر فروش پوشاک ،خود را
متخصص فروش این محصول معرفی نمایند و با این کار
صالحیت خود را در زمینه پوشاک به مشتریان نشان دهند.
نتایج نشان داد کیفیت اطالعات شامل جذابیت اطالعات،
ارائه اطالعات قابل اطمینان ،مورد نیاز و به روز ،تأثیر به
سزایی بر تمایل افراد به خرید از طریق شبکههای اجتماعی
دارد که این نتایج با تحقیقات []00[ ،]5[ ،]99[ ،]96و
[]05هم راستا است .با توجه به اینکه در سایتهای شبکه-
های اجتماعی ،اطالعات اولین چیزی است که مشتری با آن
برخورد مینماید ،قطعا جذابیت این اطالعات و کیفیت آنها
اهمیت بسیار زیادی در جذب کاربران شبکههای اجتماعی
دارد .بنابراین پیشنهاد میشود با ارائه اطالعات جذاب،
مرتبط ،به روز و قابل اطمینان درباره محصوالت ،همچنین
با تولید محتوا درباره موضوعات جذاب مانند ویژگی های
خوب شرکت ،نوآوریها و موفقیت هایش و پشت صحنه
کسب و کار و کارکنان ،بر اعتماد و رفتار خرید افراد تأثیر
گذارند.
در راستای تولید محتوا ،پیشنهاد میشود کسب و کارهای
فروش پوشاک ،برای تولید محتوای سایت شبکه اجتماعی-
شان ،استراتژی و برنامه داشته باشند؛ بدین معنا که باید
زمانبندی ارسال محتوا و همچنین ماهیت محتوایی که قرار
است در زمانهای تعیین شده منتشر گردد ،مشخص شود.
همچنین پیشنهاد میشود از هشتگهای مناسب برای
دستهبندی پیامها و محتواها استفاده گردد .هشتگها می-
توانند به فراگیر شدن محتوای کسب و کار و افزایش فروش
در شبکههای اجتماعی کمک بسیار زیادی کنند .در این
راستا شرکتها میتوانند از هشتگهای پرکاربرد استفاده
نمایند .همچنین پیشنهاد میشود شرکتها برای خود ،یک
هشتگ مخصوص داشته باشند و در بخش پروفایل شبکه-
های اجتماعی خود نیز درج نمایند .برای این کار پیشنهاد
میشود با بررسی هشتگهای رقبا و همچنین بررسی
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