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چکیده
تجارت اجتماعی به عنوان یکی از انواع جدید تجارت الکترونیکی ،نوعی بازاریابی نوظهور است که در آن ،کسب و کار از طریق
سکوهای شبکه سازی اجتماعی انجام می شود .این روش نقشی بسزا ،فزاینده و تاثیرگذاری بر قصد خرید مصرف کنندگان دارد.
تجارت الکترونیک از زمان ظهور تاکنون پیوسته با پیشرفت فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری دچار تحوالت بسیاری
شده است و نسخههای جدیدی از آن مانند:تجارت همراه ،تجارت شبکهای بوجود آمدهاند .مهم ترین اتفاقی که بعد از توسعه
شبکههای اجتماعی در جهان بوجود آمده است موضوعی تحت عنوان تجارت در شبکه های اجتماعی است که به اختصار تجارت
اجتماعی گفته میشود تجارت اجتماعی هم از دید کسب و کار و هم از دیدمشتریان مزایای بسیاری دارد .تجارت اجتماعی دارای
ساختاری بر اساس شبکه های اجتماعی است که هر مرکز کسب و کار و یا هر مشتری یک گره از شبکه است  .خصیصه های
ساختاری و رابطه ای شبکه بر تعامالت ما بین مشتریان تأثیر میگذارد .سطح مشارکت را افزایش میدهد و در نهایت منجربه
تقویت عالقهی مصرف کاال میشود ]3[.مطالعه رفتار خرید مصرفکننده در شناخت عوامل مؤثر در تصمیمگیری خرید کمک
میکند .همچنین کسب و کار را قادر به درک واکنش مشتریان در خصوص استراتژی های بازاریابی شان می سازد .درک اینکه
چرا ،کجا و چگونه خرید مشتریان رقابتهای بازاریابی آنان را بهبود بخشیده موجب پیش بینی بهتری از پاسخ مشتریان به
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راهبردهای بازاریابی آنان میگردد .در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق” توصیفی -پیمایشی “ نمونه ای متشکل از  ٠٢١نفر
از مشتریان بانک ملت مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار
و تصمیمگیری خرید مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است  .در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی ،خود
اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد ،در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت.
واژگان کلیدی :تجارت اجتماعی ،قصد خرید مصرف کننده ،پشتیبانی اجتماعی ،عدم اطمینان به فروشنده ،عدم اطمینان
به محصوالت،
مقدمه
در دنیای اینترنت از زمان آغاز آن بسیاری از نوآوری ها وجود داشته که موجب بروز تغییرات عمده در زندگی بشر گردیده
است .یکی از نوآوریهای اخیر در برنامه های کاربردی مبتنی بر وب ،خدمات آنالین شبکه های اجتماعی است .در جهان
آنالین تصمیم یک مشتری برای خرید یک محصول و یا خدمات به طور عمده تحت تأثیر دوستان ،خانواده و همکارانش است.
از این رو شبکه های اجتماعی یکی از بهترین مکان ها جهت انجام امور تجاری است و موجب ظهور مفهوم جدیدی به نام
تجارت اجتماعی میگردد .در این تجارت ،هر مرکز کسب و کار و یا هر مشتری یک گره از شبکه تار عنکبوتی شبکه گسترده
جهانی شبکه های اجتماعی محلی ،ملی و جهانی را تشکیل داده و به انجام فعالیت میپردازد .تاکنون تعاریف متعددی از تجارت
اجتماعی ارائه شده است در یکی از این تعاریف ،تجارت اجتماعی به کارگیری شبکه های اجتماعی در زمینهی تجارت الکترونیک در
جهت کمک به خرید و فروش کاال و خدمات به صورت آنالین معرفی گردیده است]5[.

تجارت اجتماعی

ارتباط و تعامل

فناوری اطالعات و
ارتباطات

شکل ( :)٠تعریف تجارت اجتماعی
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تجارت اجتماعی نوع گسترده و جدیدی از تجارت الکترونیک است .برخی از مطالعات تجربیی ،روابیم موجیود در تجیارت
اجتماعی و تجارت الکترونیکی را با هم مقایسه کرده اند .برعکس ،تا به امروز ،در تحقیقات ،توجه کمی به پدییده ی قصید
خرید در تجارت اجتماعی که ویژگی های اجتماعی جدیدی همچون رسانه های اجتماعی و رفتارهای تجاری اجتمیاعی را
در بر می گیرد مبذول شده است .به دلیل نبود دانش در مورد این فناوری های نوظهور تجاری در رسانه هیای اجتمیاعی،
به کارگیری یافته های گذشته در مورد تجارت الکترونیک برای تجارت اجتماعی درست به نظر نمیرسد]٠٢[.
جدول ( :)٠پیشرفت خدمات مبتنی بر وب
خدمات نمونه /ابزار

خدمات مبتنی بر وب

سال ظهور

وب سایتهای استاتیک

اوایل ٠99١

وب سایتهای تعاملی

٠995-٠991

Java applcts, Java scripts, VB scripts

موتورهای جستجو

٠995

)Lycos, Yahoo,…..Google (1998

گروههای گفتگو

٠995

Yahoo groups, Google groups,

سایتهای تجارت الکترونیک

٠995

Amazon.com, e-Bay,…..

شبکههای اجتماعی آنالین

اوایل ٢١١١

Myspace (2000), LinkedIN (2003), Facebook (2004), Ning

اولین مرورگر وب تجاری ،نت اسکیپ در سال  ٠995شروع به کار کرد.

(2005), Flickr, YouTube,…..

در واقع تجارت اجتماعی رونددر حال ظهور و به سرعت در حال رشدی است که در آن فروشگاههای آنالین قادر به اتصال با
فروشگاههای دیگر و مشتریان میباشند .صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است  .با توسعه اقتصاد بین المللی
و رقابتی شدن بازارها ،بانک ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند ،نیروی اصلی در این محیم تکنولوژی است که موجب
شکستن موانع قانونی ،جغرافیایی و صنعتی شده و محصوالت وخدمات جدیدی ایجاد کرده است]٠9[ .
بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب های خود و نقل و
انتقال وجه بین حساب ها و یا پرداخت صورت حساب ها ی خود از آن استفاده می کنند.این کانال ها شامل اینترنت،
موبایل ،تلفن ،تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خود پردازاست [ 13 ].در این تحقیق تأکید بر بانکداری الکترونیکی از
طریق اینترنت است  .توجه روز افزون بانک های بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه
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خدمات بانکی از طریق کانال های الکترونیکی و توسعه بانک ها و موسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت
بانکداری شده است  .به طوری که سایر بانک ها نیز درصدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک برآمده اند.
همچنین شناسایی عواملی که موجب میشود مصرفکننده قصد استفاده از یک تکنولوژی جدید مانند استفاده از خدمات
بانکداری اینترنتی را داشته باشد حائز اهمیت است .زیرا شناسایی این عوامل به بنکداران کمک میکند تا استراتژیهای
بازاریابی خود را برای ارتقاء اشکال جدید سیستمهای بانکداری الکترونیکی به کار گیرند.
پیشینه نظری تحقیق
طی سالهای اخیر ،تجارت اجتماعی با سرعت باالیی به عنوان یک حوزهی جدید و متمرکز هم برای محققان و هم برای دست
اندرکاران محبوبیت یافته و رشد کردهاست .شرکتها توانایی آن را پیدا کردهاند تا به صورت مستقیم با مصرفکنندگان تعامل
برقرار کرده و محصوالت و خدماتشان را با قیمتهای پایین ارائه کرده و وفاداری به برند را افزایش دهند .به منظور تحلیل این
پدیدهی اجتماعی ،محققان بر یافتن عواملی متمرکز شدهاند که بر تجارت اجتماعی تاثیر میگذارند .در این میان ،مطالعات
بسیاری منتشر شدهاند که هدف آنها درک رابطهی بین عوامل تجارت اجتماعی و قصد خرید مصرف کننده است.
چارچوب تجارت اجتماعی
در این قسمت چارچوبی برای تجارت اجتماعی که به نام چارچوب  4cشناخته میشود مورد بررسی قرار میگیرد .این
چارچوب در شکل زیر ارائه گردیده است]4[ .

مصرف کننده

شبکه اجتماعی

بستر رسانهای
محتوا

محصول

تجارت

انجمن

رویدادها
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همان طور که در شکل ( )٢مشاهده میشود چارچوب دارای  4جزء میباشد که در ادامه به آنها پرداخته میشود:
محتوا :به طور کلی محتوا به اطالعات موجود در وب سایت اشاره دارد به طوری که این اطالعات بر روی فردی که به
دنبال آن است ارزش محسوب میشود]٠1[.
تجارت :در تجارت به ارائه چیزی ارزشمند به عنوان مثال محصول به مصرفکننده اشاره دارد .درآمد حاصل از تجارت اجتماعی
الزم نیست از فروش محصول به دست آید .چرا که میتواند از طریق دیگری مانند اشتراکها ،حراج ها و تبلیغات بدست آید.
انجمن ها بخش جدایی ناپذیر از محیم آنالین هستند که مردم از طریق آنها در دنیای آنالین به تعامل و اشتراکگذاری
اطالعات با یکدیگر میپردازند .انجمنهای آنالین شامل جوامع ،وب سایت های به اشتراکگذاری رسانه ،ویکیها ،وب سایت های
شبکه اجتماعی و وبالگها هستند .از جمله شبکه های اجتماعی بینالمللی میتوانی به فیسبوک ،تویتر ،یوتیوب،گوگل پالس
اشاره کرد.
مصرفکننده /شهروند :مصرف کننده یا کاربران محتوا شامل کسانی هستند که از جامعه بازدید میکنند .در شبکه های اجتماعی
عدم ترکیب مناسبی از شخصیت ها میتواند منجر به شکست یک وب سایت شود .برخی از شخصیت ها مانند تولیدکنندگان،
منتقدین ،گردآورندگان ،پیوستگان ،تماشاگران خواهد بود]٢[.
جدول ( :)٢ویژگیهای تجارت اجتماعی
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توضیحات

مشارکت

در فرآیند تجارت اجتماعی ،کاربران به اطالعرسانی کاال و خدمات کمک کرده ،و بازخوردهایی بر روی ابتکار خود ایجاد میکنند
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که مرز بین پلت فرمها و کاربران را تحت الشعاع قرار میدهد.
ارتباط داخلی

رسانههای اجتماعی کمک می کنند اطالعات در یک راه کامال باز و صاف گسترده شوند که موجب ارتقاء ارتباط شفاف بین
فروشندگان و خریداران ،و به صورت چشمگیر بین یک خریدار منحصر به فرد و یک فروشنده خاص میگردد.

همگرایی

یک جلسه کسب و کار ،همگرایی عمومی به طور مستقیم پذیرش کاال و خدمات توسم بازار را تعیین خواهد کرد .در گذشته ،اطالعات
کسب و کار ،و روزنامهنگاران اغلب توسم مردم مورد سؤال قرار میگرفت .در فرآیند تجارت اجتماعی ،رسانههای اجتماعی به عنوان پلت
فرم شخص ثالث است که در حوزه وسیع به نسبت خوب عمل میکند .توسم این همگرایی ،محصوالت یا خدمات خوب و ارزان به
سرعت به جلو رانده شده ،که باعث مشارکت با شکوه در بهینه سازی زنجیره صنعتی میگردد.

روان سازی

یک فرآیند کسب و کار کامل تنها  Bبه  Cو یا  Cبه  Cنیست ،بلکه شامل ساخت محصول ،توزیع محصول ،پلت فرم تجاری،
مراجعه کاربران ،تصمیمگیری خرید کاربران ،پرداخت و تدارکات و غیره نیز میباشد .وجود تجارت اجتماعی کل فرآیند کسب و
کار و تمام جنبههای آن را از طریق ارتقاء ارتباط بین کسب و کارها و مصرفکنندگان ،راهنمایی کاربر به مصرف منطقی ،و
همجنین کاهش هزینههای کسب و کار بهبود میبخشد.

تقسیمبندی کاربر

کاربران با توجه به عالیق و موارد اهمیت در جوامع مختلف اجتماعی عضو میشوند .به این ترتیب ،هر یک از وب سایت تجارت
اجتماعی گروه خاصی از کاربران را به طور خودکار جذب میکنند .این روند میتواند به عنوان تقسیمبندی کاربران تعریف شود.
عمل طبیعی طبقهبندی کاربران موجب متمرکز شدن اطالعات و ارتباط فعال کاربران میشود.

اتصال

بسیاری از سایتهای تجارت اجتماعی با انواع رسانههای اجتماعی به منظور ساده سازی مراحل ثبت نام کاربر متصلاند که موجب
بهرهمندی از ویژگیهای قابل توجه رسانههای اجتماعی نیز میشود.

منافع تجارت اجتماعی
تجارت اجتماعی میتواند منافع کلیدی بسیاری ،به همراه داشته باشد.
منفعت نخست :ایجاد بازدیدکنندگان آنالین جدید توسم تجارت اجتماعی میباشد.خرده فروشان با استقرار یک محتوای
اجتماعی و جستجو بهینه سازی شده بر روی سایت خود ،میتوانند رتبه صفحه خود در موتورهای جستجو را افزایش داده و
زمینه جذب بازدیدکنندگان را از طریق تعداد بسیاری از نقاط دسترسی جدید ایجاد شده بوسیله این محتوا فراهم نماید.
محتوای سفارشی با مبحث ها ،دستهبندیها ،و شیوههای زندگی مرتبم با محصول -چه توسم کاربران ایجاد شده باشد و یا
محتوای حرفهای ایجاد شده توسم ایجاد کنندگان باشند -میتواند ترافیک را به سایت هدایت نمایند .استراتژیستهای
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خرده فروشی و بازاریابان باید محتوا را به عنوان گزینه گسترش یافته باالی قیف بازاریابی معادل "آگاهی" – در مدل
سنتی -بررسی کنند و نه از طریق چاپ تبلیغات و یا تبلیغات شبکه تلویزیون ،بلکه از طریق استنباط امروز یعنی جستجو.
منفعت دوم :اجرای یک استراتژی تجارت اجتماعی افزایش تعامل است .این تعامل بیشتر از طریق یک پارچهسازی
برنامههای اجتماعی در وب سایت خرده فروشی ایجاد میگردد .فروشندگان با دادن ابزار مناسب به خریداران برای تعامل
با محتوای مرتبم با محصول بر روی تجارت اجتماعی خود ،آنها را قادر به اولویتبندی آن محتوا ،محصوالت و نام
تجاری نمایش داده شده ،مینمایند .پروفایلهای کاربری ،گروهها ،وبالگها ،انجمنها ،عکسها ،فیلمها ،نظرات ،رتبه-
بندیها ،بررسیها و توصیهها ،تماما برنامههای کاربردی مهم اجتماعی هستند که میتوانند تجربیات کاربر را با کمک
سفارشیسازی ،ترکیب و توسعه تواناتر نمایند ]٠3[،از جمله:
نمایش گفتههای خریدار :بالگها ،عکسها ،و نظرات خریداران را قادر به اشتراکگذاشتن تجارب خود در استفاده از
محصول میسازد که این امر به ارائه دیدگاههای آموزنده به خریدارانی که تصمیم خرید دارند ،کمک میکند.
صفحه گفتگو محصوالت :رتبهبندی ،بررسی ،توصیه ها ،نظرات و قدرت پرسش تجارب در خصوص یک نوع محصول،
خریداران و کارکنان را قادر به تعامل بیشتر در خصوص ویژگیها ،مزایا و موارد استفاده از محصول مینماید.
مجلههای پروژه :عکسها ،پروفایلهای کاربر و وبالگها خریداران را قادر به ایجاد مجالت محصول مینماید که این
مجالت شامل تاریخچه استفاده از محصول نیز میباشد.
منفعت سوم ونهایی :تجارت اجتماعی هدایت تعامالت بازدیدکنندگان جدیداست .با اعمال نفوذ فناوری های اجتماعیای
که به خریداران اجازه بحث در مورد مزایای محصول ،امکانات و موارد استفاده را میدهد ،فروشندگان ،خریداران را قادر
به تحت تأثیر گذاشتن یکدیگر در فرآیند خرید مینماید.نیلسن گزارش میدهد  0١در صد از مردم به توصیه کاربران
ناشناخته آنالین ،اعتماد می نمایند ،در حالی که فورستر نشان داده است که تقربیا نیمی از بزرگساالن ایاالت متحده
آنالین رتبهبندیها را حداقل یک بار در هر ماه بررسی میکنند]٠9[.
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تجارت اجتماعی مزایای دیگری نیز برای خرده فروشان به ارمغان میآورد ،هنگامی که مشتریان نظرات خود را در محصول
به اشتراک میگذارند ،توجه کردن به آن و ارائه پاسخ و بازخورد آن برای خردهفروشان مفید است .هنگامی که محصولی
توسم تعداد زیادی از مردم ضعیف رتبهگذاری شود ،فرصت خوبی وجود دارد برای فهم این که محصول آن طور که انتظار
میرفت تهیه نشده است و یا به طور بالقوه مشکلی در ساخت وجود دارد .با داشتن دید به این مسائل در مراحل اولیه،
خردهفروشها میتوانند رضایت مشتری را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهند و نرخ بازگشت را کاهش دهند.
موفقیت تجارت اجتماعی نیازمند این است که خرده فروشان خود را با چارچوب ذهنی خریداران تطابق دهند .در نهایت،
یک سایت خرده فروشی از نقطه نظر کاربر مانند هر سایت دیگر است  .کاربران برای مصرف و ارتباط برقرار کردن با محتوا
میآیند .با ارائه محتوای بیشتر برای مصرف به کاربران و راههای بیشتر برای ارتباط برقرار کردن با آن محتوا ،خرده فروش،
موفق به فراهم کردن آن چه کاربر به دنبال آن است میگردد .در عوض ،افزایش وفاداری به نام تجاری ،قابلیت ثبات با حجم
ترافیک باالتر ،معیارهای تعامل و نرخ تبدیل نصیب خرده فروش میشود]٠٠[.
چشمانداز آینده تجارت اجتماعی
الف) نوآوری بسترهای نرم افزاری-تجارت اجتماعی :سیار در سالهای اخیر ،با توسعه سریع تلفنهای هوشمند و تلفن
همراه نسل سوم ،تلفنهای همراه به طور فزایندهای قدرتمند شده است ،به خصوص در رابطه با  WAPاز  ،WI-FIعرضه
نرمافزار ،همچنین اینترنت موبایل نه تنها در حال تغییر زندگی ماست ،بلکه در حال دگرگونی مدلهای کسب و کار آینده
میباشد .به طور کلی ،تجارت اجتماعی سیار در دو جهت در حال توسعه میباشد[:]1
 – ٠گسترش بسترهای نرمافزاری موجود در تجارت اجتماعی از کامپیوتر به تلفن همراه.
 – ٢اضافه کردن ویژگیهای تلفن همراه به برنامه های کاربردی تجارت اجتماعی به طوری که در آینده ،مردم بتوانند با استفاده
دوربین ،ویدئو و امکانات ثبت تلفن همراه حتی به ارزیابی از کسب و کار ،کاال و یا خدمات در هر زمان و هر کجا بپردازند.

www.SID.ir

Archive of SID

از آنجا که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران ،سرعت و میزان دسترسی به اینترنت پایین است  ،فناوری سیار میتواند
جایگزین مناسبی برای مشکل زیر ساخت این کشورها باشد .بررسی آمارها نشان میدهد در کشورهای در حال توسعه
میزان نفوذ تلفن همراه به خصوص در مناطق شهری با سرعت زیاد رو به رشد میباشد]٢١[.
ب) نوآوری فنی = تجارت اجتماعی دقیق
در تجارت اجتماعی ،زمانی که تعداد کاربران و پایگاه داده اطالعات به یک اندازه خاص رسیده باشد ،نوآوری فنی به مهم-
ترین چالشهای کسب و کار تبدیل خواهد شد.
 )٠در سالهای آینده کاربران میتوانند توسم"اعتبار" خود که معادل انباشتگی و میزان اعتبار اطالعاتی که عرضه
نکردهاند ،رتبهبندی شوند .کسب اعتباری باالتر ،منجر به تخفیف و اهداء هدایا میگردد .همچنین در صورتی که
اعتبار زیر صفر باشد ،شناسه لغو خواهدشد .به این ترتیب ،شور و شوق کاربران افزایش یافته و از ارزیابی محصول
مخرب و کاذب به طور مؤثر ممانعت خواهد شد.
 )٢تالش بیشتر در دادهکاوی عمیق ،با توجه به اطالعات خرید کاربران.
 )3توسعه الگو های طراحی شخصی شرکت ها میتواند برخی از ماژولهایی را در صفحات رسمی یا رسانه های
اجتماعی خود برای دعوت کاربران به شرکت در طراحی و فرآیند بهبود محصول باز کنند .از طریق این شخصی
سازی ارزش را میتوان به حداکثر رساند ،و این به کسب و کار کمک میکند تا به تولید آنچه مشتریان واقعا نیاز
دارند ،بپردازد]٢١[.
ج) مدیریت نوآوری = همکاری تجارت اجتماعی
نمونه این رابطه ،فیسبوک است که یک مدل همکاری تجارت اجتماعی کامل میباشد .عالوه بر این ،در ماه ژوئن ،٢١٠١
 RENREN.COMبه همکاری با  NUOMI.COMاز طریق یک وب سایت گروهی روی آورد .وب سایت
 RENRENتعدادی زیادی مشتری برای  NUOMI.COMبه شیوه دیگری است .در نتیجه ،قدرت همکاری به
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مراتب بزرگتر از مسئولیت به تنهایی میباشد.گروههای کاربردی بزرگ به همراه برنامه های کاربردی خاص مطمئنا می-
تواند تأثیر بیشتر بازی کند مثل ]12[.٢<٠+٠
تجارت اجتماعی در ایران
پس از معرفی شبکه های اجتماعی آنالین جهان به معرفی جند سایت شبکه اجتماعی در ایران پرداخته میشودو سپس
سایت کلوب که یک سایت تجارت اجتماعی نیز میباشد.مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت[:]٠
سایت مرجع متخصصین ایران (بانک اطالعاتی جامع متخصصین ایرانی) :سایت  ،IR EXPERTبا هدف ایجاد بانک
اطالعاتی جامع متخصصین ایرانی و نیز به منظور اطالعرسانی مناسب در کلیه زمینههای تخصصی راهاندازی شده است .با
عضویت در این سایت امکانت ثبت مشخصات فردی ،مهارتهای تخصصی و لیست پروژهها وجود دارد .همچنین آخرین اخبار
تخصصی ،فراخوان کنفرانس ها و همایش ها ،بهترین فرصت های شغلی و بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور به
صورت روزانه به آدرس  EMAILافراد ارسال میشوند.
دوره (شبکهی اجتماعی دانشگاهیان ایران) :امکانات این سایت شامل برگزاری دوره با دوستان ،در دورههای آموزشی
هنری شرکت کنید .درسها را با هم دوره کنید .از هم دورههای زمان تحصیل با خبر باشید.
کلوب دات کام ( جامعه مجازی ایرانیان در سراسر دنیا) :این سایت در تاریخ یکم دی ٠313بر پایه نیازهای آن روز
کاربران اینترنتی ایرانی راه اندازی شد تا به عنوان سایتی برای ارتباط ایرانیان و فارسیزبانان جهان بتواند بستری جهت
تبادل اطالعات ،نیازها ،کاال و خدمات ،آشنا شدن ،همکاران ،دوستان قدیمی و ......به وجود آورد]5[.
الف) معرفی اجمالی
مطابق آخرین آمار در تاریخ مهرماه  ٠39١ثبت شده در وب سایت دارای بیش از یک میلیون کاربر روزانه  ٢4١هزار
نفر بازدید و آمار بازدید حدود دو میلیون ساعت در ماه میباشد که تماما با ورود روزانه هشت صد عضو به سرعت در
حال توسعه است.
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شهر اینترنتی کلوب تحت عنوان جامعه مجازی ایرانیان در شورای عالی انفورماتیک کشور به ثبت رسیده است.کلوب
به عنوان یک سایت پر ترافیک و یک رسانه اینترنتی مطرح است که توانسته است تا همه روزه سهم بیشتری از
مخاطبین اینترنتی را به خود اختصاص دهد و این امر به علت عوامل گوناگونی از جمله :
کیفیت و سرعت مناسب خدمات دهی ،ایجاد رابطه فرهنگی مناسب ،افزایش چشمگیر خدمات بر روی سایت در مقاطع
کوتاه زمانی ،مدیریت متمرکز بر روی اطالعات و عملکرد و دهها عامل دیگر.
ب) طراحی خدمات
امکانات که کلوب به کاربران خود ارائه میکند عبارتنداز:
-٠امکان ایجاد جوامع مجازی (کلوبها) در موضوعات مختلف و بحث و تبادل نظر در آنها -٢ ،فروشگاه کتاب و امکان ایجاد
فروشگاه برای کاربران -3 ،امکان ایجاد سایت شخصی -4 ،ارائه آخرین اخبار خبرگزاریها در حوزههای مختلف -5 ،دایرکتوری از
سایتهای فعال ایرانی -1 ،سیستم پرسش و پاسخ میان اعضا با عنوان " از یکدیگر بیاموزیم" -0 ،ارسال پیامک- 1 ،کاربران ویژه،
ج) طراحی مالی
کلوب در سال اول تقربیا درآمدی نداشت .بعد از یک سال تا حدودی توانست از تبلیغات سایت کسب درآمد کرده و
بخشی از هزینه ها را از این طریق تأمین نماید .همچنین امکانات جدیدی که به سایت اضافه شده و استفاده از آن
برای کاربران رایگان نیست .به طور کلی عمده منابع درآمد کلوب شامل موارد ذیل میباشند:
تبلیغات :رایج ترین شیوه کسب درآمد از اینترنت تبلیغات است.سایت کلوب برای این کار بخشهای مختلفی از جمله
صفحه خانگی ،پروفایل ،صندوق پیام ،صفحات کلوب ها ،لیست دوستان و حالت اسپانسر (کلیه نقاط سایت) را در نظر گرفته
است.
کاربران ویژه :کلوب با جذب بیش از چهار هزار کاربر ویژه ،این فرضیه که در ایران کاربران برای خدمات آنالین وجهی
نمی پردازند را رد کرد.
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فروشگاه کتاب :سایت کلوب با بستن قرار داد همکاری با کتاب فروش ها و انتشارات مختلف درصدی از فروش کتابهایی
که از طریق سایت به فروش میرسند دریافت میکند.
فرصتهای وضعیت حال حاضر ایران جهت راه اندازی تجارت اجتماعی:
 - ٠بافت جمعیتی جوان کاربران اینترنت در ایران.
 - ٢تمایل این قشر به ایجاد ارتباط و محدودیت های اجتماعی آنان در این راستا.
چالش های وضعیت حال حاضر ایران جهت راهاندازی تجارت اجتماعی:
-٠عدم وجود دانش کافی تیمهای تولیدکننده نرمافزار -٢ ،فیلترینگ ناهمگن – 3 ،عدم ساختار مدیریتی دانش محوردر
ارگانها و سازمانهای خصوصی و دولتی -4 ،سرعت پایین اینترنت -5 ،هزینه باالیی استفاده از اینترنت پرسرعت برای
عموم -1 ،دانش و فرهنگ عمومی پایین جامعه در استفاده از اینترنت -0 ،کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت
الکترونیک توسم کسب و کار-1 ،عدم اطالع کافی کسب و کارها و مؤسسات و شرکتهای واسطهای از مزایای تجارت
اجتماعی -9 ،عدم وجود اعتماد کافی -٠١ ،نبود پروتکل و قوانین مرتبم جهت کسب و کار در وب]1[،
مدل مفهومی تحقیق
ما پنج سازهی مهم را شناسایی کردیم که بیا دییدگاه تجیارت اجتمیاعی ارتبیاط دارنید :پشیتیبانی اجتمیاعی ،واسیطه هیای
اطالعاتی شخص ثالث ،عدم اطمینان به محصول ،عدم اطمینان به فروشنده و قصد خرید .پشتیبانی اجتماعی و واسطه هیای
اطالعاتی شخص ثالث ،عوامل بیرونی هستند ،درحالی که عدم اطمینان به فروشینده و عیدم اطمینیان بیه محصیول ،عوامیل
درونی را تشکیل میدهند .مدل تحقیق ما در شکل  ٢ارائه شده است .فرضیه های مربوطه نیز در زیر ارائه و توجیه شیدهانید.
شاخصهای انعکاسی ،حاکی از یک سازهی ضمنی ارزیابی نشده هستند که برای تعیین کوارییانس ییا متغییر مشیاهده شیده
طراحی شده و همواره در مدلهای تحلیل عاملی به کار گرفته مییشیوند .بیرعکس ،از شیاخصهیای تکیوینی بیرای کیاهش
پسماندها در روابم ساختاری استفاده میشود و برای مشخص کردن متغیرهای مشاهده شده طراحی نمیشوند.
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عدم اطمینان به
محصوالت

H4

H1b

قصد خرید مصرف
کننده

پشتیبانی
اجتماعی

H1a
H3b

H2a

H3aa
عدم
اطمینان به
فروشنده

H2b

واسطههای
اطالعات شخص
ثالث

شکل ( :)3مدل مفهومی تحقیق(Y . Bai et al./2015 ,35)،

فرضیه های تحقیق
فرضیه  :٠-٠درک پشتیبانی اجتماعی در تجارت اجتماعی با قصد خرید کاربر ،رابطهی مثبتی دارد.
فرضیه :٢-٠درک پشتیبانی اجتماعی در تجارت اجتماعی ،با عدم اطمینان به محصول رابطهی منفی دارد.
فرضیه  :3-٠درک پشتیبانی اجتماعی در تجارت اجتماعی با عدم اطمینان به فروشنده رابطهی منفی دارد.
فرضیه  :٠-٢سازمانهای شخص ثالث در تجارت اجتماعی ،با عدم اطمینان به محصول رابطهی منفی دارند.
فرضیه  :٢-٢سازمانهای شخص ثالث در تجارت اجتماعی با عدم اطمینان به فروشنده رابطهی منفی دارند.
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فرضیه  :٠-3عدم اطمینان به فروشنده در تجارت اجتماعی با قصد خرید کاربر رابطهی منفی دارد.
فرضیه  :٢-3عدم اطمینان به فروشنده در تجارت اجتماعی با عدم اطمینان به محصول رابطهی مثبتی دارد
فرضیه  :4عدم اطمینان به محصول در تجارت اجتماعی با قصد خرید کاربر رابطهی منفی دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،یک تحقیق کاربردی بودهکه نتایج حاصل از آن میتواند بوسیله مدیران بانک ملت برای
طراحی برنامه های تجارت اجتماعی متناسب با اهداف بازاریابی این شرکت مورد استفاده قرار گیرد.همچنین تحقیق
حاضراز نظر روش جمعآوری دادهها ،یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی میباشد که از طریق مراجعه به
مشتریان بانک ملت به توصیف برنامه های بانک ازنظر تأثیر آن بر مشتریان میپردازد.
قلمرو مکانیتحقیق :قلمرو مکانی این تحقیق (شهر تهران) می باشد تحقیق حاضر در بین مشتریان شعب مختلف
بانک ملت انجام شده است.
قلمرو زمانی تحقیق  :قلمرو تحقیق از نظر زمانی شامل دادههای مقطعی در نیمه دوم سال  ٠394میباشد .
قلمرو موضوعی تحقیق :بررسی نقش تجارت اجتماعی بر رفتار و تصمیمگیری خرید مشتریان بانک ملت میباشد .
جامعهآماری مورد مطالعه :جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که حداقل دارای یک صفت
مشترک باشند ،معموالً در هر تحقیق  ،جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت
متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد  .جامعه آماری با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده می تواند به
گونههای مختلف تعریف شود .تعریف جامعه باید جامع و کامل باشد یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه
نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن ،با توجه به آن از شمول واحدهاییکه نباید به
مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید]1[.
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ابزار اندازهگیری تحقیق :در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است که دارای  ٢قسمت بشرح زیر می باشد :بخش
اول حاوی سواالتی مربوط به تجارت اجتماعی و ابزارهای مرتبم با آن و بخش دوم شامل سواالتی در مورد ویژگیهای
افراد پاسخ دهنده میباشد.
روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه :نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه
مشابهت داشته و معرف جامعه بوده  ،از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند  ]٠[ .تعداد نمونه ای که باید از
جامعه مورد نظر انتخاب شود را حجم نمونه گویند  .حجم نمونه به توان مطالعه  ،پراکندگی صفت در جامعه  ،سطح
اطمینان  ،حداکثر خطا و تکنیک نمونه گیری بستگی دارد  .اگر حجم نمونه خیلی زیاد باشد  ،منابع هدر می شود و از
سوی دیگر اگر حجم نمونه خیلی کوچک باشد  ،دقت نتایج خیلی کم است و ممکن است نتایج بیانگر حقایق و واقعیت های
جامعه نباشد  .برای تعیین حجم نمونه این تحقیق ابتدا پیش نمونه گبری از جامعه مورد نطر به تعداد  3١پرسش نامه
توزیع گردید و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالغات و برآورد میانگین و انحراف معیار آن ( ) ١/1٠١5و جای گذاری
در فرمول تعیین حجم نمونه از جامعه نامحدود  ،حجم نمونه  ٠٢١نفر بر آورد گردید .
یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف متغیرهای پژوهش در جداول زیر به طور خالصه نشان میدهد.
جدول ( )3آمار جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

90

١/1٠9

زن

٢3

١/٠9٠

جدول ( :)4آمار سن
سن
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 ٢٠تا 3١

50

١/405

 3٠تا 4١

40

١/39٢

 4٠تا 5١

٠1

١/٠3٢

جدول ( :)5آمار تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد

دیپلم

٢4

١/٢

فوق دیپلم

1

١/١10

لیسانس و باالتر

11

١/033

پایایی و روایی و مقیاس اندازهگیری پرسشنامه :اعتبار هر معیار ابتدا بیرای تحلییل پاییایی بیا محاسیبه ی ضیریب آلفیای
کرونباخ برای هر سازه بررسی شد .تمامی معیارها از سطح باالیی از پایایی برخوردار بودند.
مقادیر تمامی سازه ها از  ١/0١بیشتر است .روایی همگرا و واگرا (تشخیصی) سازه های اصلی با استفاده از تحلییل عیاملی
بر مبنای کمترین مربعات جزئی ( )PLSبررسی شدند .روایی همزمان بیا اسیتفاده از مییانگین وارییانس اسیتخراج شیده
( )AVEوبارهای شاخص ارزیابی شد .مقادیر  AVEاز سطح پیشنهادی یعنی ١/5بسیار بیشتر بود و امتیازات بار همگیی
باالتر از آستانه ی مطلوب یعنی  ١/0بودند.تمامی مقادیر  AVEبا این معیار همخیوانی داشیتند و ایین نشیان دهنیده ی
روایی واگرا به میزان قابل قبول می باشد .از این رو میتوان به اعتبیار و رواییی پرسیشنامیه مطمیئن بیود و ادعیا کیرد کیه
پرسشنامه مذکور شناسایی عواملی که موجب میشود مصرفکننده قصد استفاده از یک تکنولوژی جدیید ماننید اسیتفاده از
خدمات بانکداری اینترنتی را داشته باشد حائز اهمیت است .زییرا شناسیایی ایین عوامیل بیه بانکیداران کمیک مییکنید تیا
استراتژیهای بازاریابی خود را برای ارتقاء اشکال جدید سیستمهای بانکداران الکترونیکی به کار گیرند.
آزمون فرضیه های تحقیق
تمامی فرضیه ها اثبات شدند .فرضیه های  ٠-٢و  ٠-3بیانگر رابطه میان سطوح باالی پشتیبانی اجتماعی و عدم اطمینان
به فروشنده و محصول بودند .پشتیبانی اجتماعی ،هم بر عدم اطمینان به فروشنده ( )t =−2.75, p < 0.001و هیم بیر

www.SID.ir

Archive of SID

عدم اطمینان به محصول ( )t =−2.72, p < 0.01تاثیر گذاشت و بدین ترتیب فرضیه های  ٠-٢و  ٠-3به ترتیب اثبات
شدند .نتایج حاکی از یک رابطه ی مثبت و معنادار می باشد .از آنجا کیه کیاربران ممکین اسیت در میورد محصیوالت بیا
یکدیگر صحبت کنند و اطالعاتی را درباره ی فروشنده در اختیار یکدیگر قرار دهند ،پشتیبانی اجتماعی تاثیر معناداری بر
محصول و فروشنده دارد .همچنین فرضیه های  ٢-٠و  ٢-٢بیانگر رابطه میان سطوح باالی عیدم اطمینیان بیه محصیول،
عدم اطمینان به فروشنده و واسطه های اطالعاتی شخص ثالث بودند .عیدم اطمینیان بیه فروشینده و عیدم اطمینیان بیه
محصول تحت تاثیر واسطه هیای اطالعیاتی شیخص ثالیث قیرار گرفتنید ( < t =−2.62, p < 0.001; t =−3.51, p

 )0.01و بدین ترتیب فرضیه های  ٢-٠و  ٢-٢اثبات شدند .فرضیه ی  3-٢حیاکی از رابطیه ای بیین عیدم اطمینیان بیه
فروشنده و عدم اطمینان به محصول بود .عدم اطمینان به محصول تحت تاثیر عدم اطمینان به فروشنده قرار گرفت ( = t

 )7.00, p < 0.001و بدین ترتیب فرضیه ی  3-٢اثبات شد .این همبستگی مثبت و معنادار بود و نشان داد که هسیته ی
ادراکی تجارت اجتماعی ،مانند توضیح محصول ،باعث افزایش خدمات فروشنده می شود .در نهایت ،قصد خرید بیه طیور
مستقیم و معناداری تحت تاثیر پشتیبانی اجتماعی (فرضیه  ،)٠-٠عدم اطمینان به محصول (فرضیه  )4و عدم اطمینیان
به فروشنده (فرضیه  )3-٠قرار گرفت .هر سه مسیر باال اثبات شدند .مقایسه ی ضرایب مسییر اسیتاندارد ( )ƴنشیان میی
دهد که پشتیبانی اجتماعی  ،در مقایسه با عوامل دیگر ،تیاثیر بسییار قدرتمنیدتری بیر قصید خریید داشیته اسیت ( = ƴ

 ،)0.430دلیل ا ین مساله شاید این باشد که هدف از اسیتفاده از شیبکه ی اجتمیاعی توسیم شیرکت کننیدگان در ایین
تحقیق ،گپ و گفت با یکدیگر بوده است.
بر اساس تحلیل داده ها می توانیم نتیجه بگیریم که :اول آنکه پشتیبانی اجتماعی همان گونه که در ایین مطالعیه معرفیی
شده است تاثیر معناداری بر قصد خرید کاربران دارد .از دیدگاه تجربی ،این مطالعه به طور قدرتمندی از تحقیقات نظیری
انجام شده در مورد پشتیبانی اجتماعی در بستر تجارت اجتماعی ،که توسم لیانگ و توربان ( )٢١٠٠مطیرح شیده اسیت،
پشتیبانی می کند .نتایج تجربی نشان می دهد که پشتیبانی کیاربر ،پشیتیبانی  ،UGCو پشیتیبانی سیکو (پلتفیرم) سیه
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عامل کلیدی برای تجارت اجتماعی محسوب می شوند .در تجارت اجتماعی ،ارزیابی و اشتراک اطالعات محصیول توسیم

کاربران ،که منبع اطالعاتی مطمئنی محسوب می شوند ،بر قصد خرید کاربران تاثیر می گذارد.
ارزیابی ها و اشتراک اطالعات ،اصلی ترین انواع  UGCهستند .همچنین پشتیبانی  UGCروش مهمیی بیرای گیردآوری
اطالعات محصول در رسانه های اجتماعی توسم کاربران است .زمانی که فیردی میی خواهید کیاالیی را خرییداری کنید،
تالش می کند از آنهایی که قبال اطالعات محصول را به اشتراک گذاشته اند کمک بگیرد .در نتیجیه پشیتیبانی اجتمیاعی
اهمیت بسیار زیادی برای رفتار خرید دارد .دوم آنکه استفاده از واسطه های شیخص ثالیث تیاثیر غیرمسیتقیمی بیر قصید
خرید دارد .این واسطه ها به طور مستقیم بر عدم اطمینان به محصول و عدم اطمینان به فروشنده ،با ضرایب مسیر ١/٢٢
– و  – ١/٢1تاثیر می گذارند.
هر چه میزان اعتماد کاربر به واسطه های اطالعاتی شخص ثالث بیشتر باشد ،عدم اطمینان به فروشنده و محصیول کمتیر میی-
شود .در تجارت اجتماعی ،کاربران عالوه بر کاربران دیگر ،به واسطههای اطالعاتی شخص ثالث هم اعتماد میکننید .ایین مسیاله
برای نقش واسطه های اطالعاتی شخص ثالیث در قصید خریید ،حیایز اهمییت اسیت .واسیطه هیای اطالعیاتی شیخص ثالیث،
فروشندگان یا محصوالت را تایید کرده و پرداخت را تضمین میکنند تا ریسک خرید آنالین را برای کاربران کیاهش دهنید و در
نتیجه قصد خرید کاربران را افزایش دهند .در خریدهای آنالین به شیوه ی سنتی ،واسطه های اطالعاتی شیخص ثالیث همیواره
نقش مثبتی بر قصد خرید دارند ،و این مساله توسم یک مدل بالغ بر اساس سیسیتم هیای اطالعیاتی نشیان داده شیده اسیت.

همچنین واسطه های اطالعاتی شخص ثالث ،تاثیر نیرومندی بر قصد خرید در تجارت اجتماعی دارند.
نتیجه گیری
این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر قصد خرید در تجارت اجتماعی پرداخته و یک مدل تحقیق را برای مطالعه ی این نیوع تجیارت
ارائه نموده است .این مدل روابم اصلی میان قصد خرید در تجارت اجتماعی و چهیار عامیل مهیم و بیالقوه را بررسیی مییکنید کیه
عبارتند از :واسطه های اطالعاتی شخص ثالث ،عدم اطمینان به محصول ،عدم اطمینان به فروشنده و پشتیبانی اجتمیاعی .بیه طیور
خاص ،پشتیبانی اجتماعی تاثیر مستقیمی بر قصد خرید دارد ،و  UGCعاملی کلیدی در پشتیبانی اجتمیاعی محسیوب مییشیود.
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همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که واسطه های اطالعاتی سوم شخص به طور مستقیمی بر عدم اطمینیان بیه فروشینده و
عدم اطمینان به محصول تاثیر می گذارند .به عالوه ،عدم اطمینان به محصول تاثیر منفی ضعیفی بر قصد خرید دارد.
فرضیههای پیشنهادی که همگی در این مطالعه اثبات شدند میتوانند راهنمایی برای آزمایشات تجربی آتی باشند .مدل
قصد خرید که در بخش چهارم این مقاله ارائه شده است چارچوب منسجمی را برای تحقیقات تجربی در زمینه ی پدیده ی
تجارت اجتماعی ارائه می کند .مطالعات بیشتر این مدل و آزمایش تجربی به درک بهتر نقش خرید ها در تجارت اجتماعی
منتهی خواهد شد .این نتایج نظریههای مربوطه را شفافتر و غنیتر ساخته و مرزهای آنها را گسترش خواهد داد .اگر چه
مطالعات بسیار زیادی به عوامل موثر بر قصد خرید پرداخته اند ،اما شواهد تجربی بسیار کمی در مورد تعامل میان پشتیبانی
اجتماعی ،عدم اطمینان به محصول ،عدم اطمینان به فروشنده ،واسطه های اطالعاتی شخص ثالث و قصد خرید برای تجارت
اجتماعی وجود دارند .به عالوه یافته های این مطالعه ،بینش های ارزشمندی را در مورد چگونگی شناسایی قصد خرید و
چونگی ترویج تجارت اجتماعی ارائه می کنند .برای مثال ،فروشندگان با استفاده از این یافته ها می توانند قصد خرید مصرف
کنندگان را در تجارت اجتماعی افزایش داده و شانس خرید محصول توسم مصرف کنندگان را بهبود بخشند.
محدودیت ها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
اگر چه این داده ها به طور کلی از مدل پیشنهادی پشتیبانی می کنند ،اما الزم است به برخی از ویژگی های این مطالعه
اشاره کنیم که میتوانند توانایی ما را برای عمومیت بخشیدن به این نتایج محدود کنند .اول آنکه یکی از محدودیتهای
بالقوهی این مطالعه ،به انتخاب نمونه مربوط میشود .نمونه ی تحقیق ما کاربرانی را شامل میشد که اطالعات محصول یا
محصوالت خریداری شده را به صورت آنالین به اشتراک میگذاشتند .در رسانه های اجتماعی ،کاربران تازه وارد و کاربرانی
که فقم نظرات ساده ای پست میکنند و مراجعات زیادی به سایت نداشته و اطالعات زیادی را به اشتراک نمیگذارند
ممکن است برداشتهای متفاوتی در مورد تجارت اجتماعی داشته و به شیوههای متفاوتی از خرید اجتماعی پیشنهادی
تاثیر بپذیرند .این محدودیت میتواند میزان واریانس تشریح شده را تغییر داده و باعث تعصب در نتایج شود .بنابراین نتایج
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باید به گونهای تفسیر شوند که افق رفتار کاربران فعال را تشریح کند .کاربران غیرفعال میتوانند در مطالعه های آتی در
مورد مقاصد خرید مورد مطالعه قرار گیرند.
منابع و مأخذ
 .٠اسکندری پور ،ابراهیم  ،تبلیغات و بازاریابی با رسانههای اجتماعی برای رونق کسب و کارها ،دومین همایش
رسانههای اجتماعی ٠39٢
 .٢حسنزاده علی ،پورفرد فروغ" ،)٠31٢( ،بانکداری الکترونیک" ،تازههای اقتصاد ،شماره ،٠١١
 .3داور ونوس ،صفاییان میترا ،)٠31٠( ،روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانکهای ایرانی ،تهران،
نشر نگاه دانش،
 .4رنجبریان بهرام ،براری مجتبی" ،)٠311( ،بازاریابی رابطه مند رویکردی برای بهبود رضایت مشتری" ،پژوهش-
نامه مدیریت اجرایی ،شماره ،9
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