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Abstract
Today, we see the great impact of social networks on the purchase of many
products in various industries. One of the industries that has been affected by
social networks in recent years is the clothing industry. Therefore, this study
seeks to identify the factors affecting the purchase of clothing in social
networks and to develop a model of consumer shopping behavior in social
networks for the clothing industry. In this research, a combined method has
been used. In the qualitative section, through interviews with clothing sellers
active in social networks, texts were prepared and coded, 46 concepts were
identified, which were classified into four main categories and 16 subcategories and presented in the form of a prototype. In the quantitative part,
based on the initial model, a questionnaire was developed and distributed to
385 clothing buyers in networks, and the final model of consumer
purchasing behavior for purchasing clothing through social networks was
presented. The results showed that individual factors, company-related
factors and social and cultural factors directly and also with the mediating
role of trust, had a significant effect on the consumer's decision to buy
clothing, followed by a significant effect on loyalty, repurchase and Advise
others to buy through social media.
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چکیده
هسمیم .یکب از صنایعب که در سالها اخیر تصت تأثیر شبکهها اتمما ب قرار ورفمه است ،صنعت
پوشاک مب اشد .ازاینرو ،این پژوهش ه دابال شناسایب وامل مؤثر ر خرید پوشاک در شبکههاا
اتمما ب و تدوین مدل رفمار خرید مورفکننده در شبکهها اتمما ب را صنعت پوشاک است.
در ااجام این تصقیق از روش ترکیبب اسمفاده شده است .در خش کیفب از طریق موااببه اا مادیرا

تاریخ پذیرش88/89/83 :

امروزه شاهد تأثیر زیاد شبکههاا اتمماا ب ار خریاد سایار از مصواو ت در صانای وواااوو

شرکتها فروش پوشاک در شابکههاا اتمماا ب مماواب تییاه و کدوایار وردیاد 64 ،مفیاوم
سپس در خش کمب ،ر اساس مدل اولیاه ،پرسشانامها تادوین و در اخمیاار  583افار از خریادارا
پوشاک در شبکهها قرار ورفت و مدل ایایب رفمار خریاد موارفکنناده ارا خریاد پوشااک از
طریق شبکهها اتمما ب ارائه وردید .امایج هدستآمده اشا داد که وامل فرد  ،وامال مر او
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شناسایب شد که در چیار مقوله اصلب و  64مقوله فر ب دسمه ند و در قالب مدل اولیه ارائاه شاداد.

ه شرکت و وامل اتمما ب و فرهنگاب اهطاور مسامقیم و همنناین اا اقاش میاااجب ا ممااد ،تاأثیر
معنبدار ر تومیم مورفکننده ه خرید پوشاک و ه دابال آ تأثیر معنادار ر وفادار  ،خریاد

مصرفکننده ،صنعت پوشاک ،عوامل

شبکههای اجتماعی ،رفتار خرید

کلیدواژهها:
فردی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل مربوط به شرکت.
 اویسنده مسئولzdehdashti33@gmail.com :
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مجدد و توصیه خرید ه دیگرا از طریق شبکهها اتمما ب داراد.
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مقدمه
مطمئناً شبکهها اتمما ب یمرین اتفاقب است که در صنعت پوشاک افماده است .این
شبکهها این توااایب را را شرکتها فعال در صنعت پوشاک ایجاد کردهااد که تنیا ا
یک پیام ،موااند ه مخاطبا زیاد دست یا ند (پاتنایک و تریود  .)0202 ،6ه همین دلیل
امروزه شرکتها تالش مبکنند از طریق شبکهها اتمما ب ا مشمریا ارتبا مسمقیمب
رقرار کنند؛ زیرا در این شبکهها کار را  ،خود ا تبلیغات توصیها

ا ث توسعه اافجار

پیام مبشواد (هسیائو 0و همکارا )0262 ،؛ نا راین شبکهها اتمما ب یکب از اصلبترین
راهها

تأثیرویار

اتمما ب اصوه ارتبا

ااقالب اینمرات در صنعت پوشاک است .در بقیقت ،شبکهها
رادها ا مشمریا خود را در صنعت پوشاک تغییر دادهااد .ارتبا

ین این دو وروه که پیش از ظیور شبکهها اتمما ب دشوار وده است ،ا ظیور این
شبکهها ،آسا تر شده است .ازآاجاکه اظرات (منفب یا مثبت) رخب از مشمریا مبتوااد
تأثیر وسمردها

ر درک سایر مشمریا از مصوو ت شرکت داشمه اشد ،بضور فعال در

این شبکهها اهمیت زیاد را شرکتها دارد (کاتبال ا دول 5و همکارا .)0206 ،
ر اساس تصقیقات ااجامشده تخمین زده مبشود که ازار تیااب پوشاک یش از 6.1
تریلیو د ر ارزش داشمه اشد و یشمر مورفکنندوااب که این ازار را ایجاد کردهااد ،در
شبکهها اتمما ب بضور فعال داراد؛ نا راین شرکتها فروش پوشاک ا بضور وسمرده
در شبکهها اتمما ب ه دابال این هسمند که این سکو زرگ تدید را دابال کنند ،چراکه
در این شبکهها رقا ت تد را دسمیا ب هرچه یشمر ه مورفکنندوا القوه وتود دارد
(فایبر تو فشن.)6
امروزه سیار از افراد ه دلیل شرایط کار و اتمما ب ،تومیم خرید پوشاک از
طریق شبکهها اتمما ب داراد .از سو دیگر شبکهها اتمما ب ا ث تشویق افراد را
1. Pattnaik & Trivedi
2. Hsiaoa
3. Castillo-Abdul
4.Fibre2fashion.Com
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ه اشمراکویار تنبهها مخملف زادوبشا شده است که این خود منجر ه تبدیل این
شبکهها ه سمر مناسب را پیشرفت صنعت پوشاک وردیده است؛ زیرا افراد معمو ً در
کسها تالش مبکنند که از لباسها تکرار

اسمفاده اکنند (دویود

6

و همکارا ،

 .)0206ر اساس تصقیقب که در ااگلیس ااجامشده یکسوم از زاا ا الم کردهااد که
اسمفاده از یک لباس عد از سه مرتبه ،را آ ها قدیمب مصسوب مبشود .همننین زاا
ا الم کرداد شبکهها اتمما ب مااند اینسماورام و فیس وک و توییمر تأثیر سیار زیاد

ر

ادات خرید آ ها داشمه است که این امر ،اصوه خرید مشمریا را تصت تأثیر قرار داده است.
 %56از خریدارا پوشاک در ااگلیس در سال  0268یا کردهااد که در خرید پوشاک از
شبکهها اتمما ب اسمفاده مبکنند (وبسایت ولو ال دیما )0268 ،که این اشا از اهمیت
این شبکهها در صنعت پوشاک مب اشد؛ نا راین ا توته ه رشد روزافزو شبکهها
اتمما ب در میا مردم و همننین اهمیت این شبکهها در صنعت پوشاک ،ضرورت ااجام
تصقیقب همنظور شناسایب وامل مؤثر ر تومیمویر خرید پوشاک از طریق شبکهها
اتمما ب ابساس مبشود.
از سو دیگر ا توته ه فرهنگ تم ورایب در کشور ایرا  ،اسمفاده از فرصت
ایجادشده در راسما

تأثیر هکارویر

شبکهها

اتمما ب ر تومیمویر

خرید

مورفکننده و توسعه ازار و مصوو ت ،کممر موردتوته صاببا کسبوکار قرار ورفمه
است و اادک شرکتهایب ایز که این شبکهها را در کسبوکارهایشا مورداسمفاده قرار
دادهااد ،دو توته ه مبااب اظر و لمب این اقدام را ااجام داده و اوتود اهمیت
شبکهها اتمما ب ،هنوز سیار از شرکتها ایرااب هصورت سمنب ازاریا ب و تجارت
مبکنند .شبکهها اتمما ب همننین زمینه رقا ت میا خردهفروشا زرگ پوشاک و
فروشندوا کوچک پوشاک را فراهم کرده است؛ اما ممأسفااه در صنعت پوشاک
شرکتها داخلب هنوز هطور سنمب فعالیت مبکنند و اموااسمهااد هاادازه کافب مشمر
تیب کنند و یشمر مشمریا ه سمت پوشاک خارتب مبرواد؛ بمب سیار از رادها
1. Dwivedi
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پوشاک خارتب از طریق همین شبکهها مشمریا ایرااب را ه خود تیب امودهااد؛ نا راین
توته شرکتها ایرااب فعال در صنعت پوشاک ه شبکهها اتمما ب فرصمب را آ ها
فراهم مباماید تا الوه ر معرفب مصوو ت خود ه مشمریا  ،ا آ ها ارتبا

رقرار کرده

و از اظرات آ ها آواهب پیدا کند و همننین توسط خود مشمریا  ،مصوو ت خود را ه
دیگر مشمریا معرفب کرده و سیم ازار خود را افزایش دهند.
تاکنو تصقیقات زیاد در زمینه خرید در شبکهها اتمما ب ااجامشده است اما در
این پژوهش ،مصقق ه دابال ررسب مشکالت مر و

ه خرید از این شبکهها و شناسایب

شاخصها میم خرید از این شبکهها در ایرا و افزود شاخصها تدید ه اد یات
موتود را صنعت پوشاک در ایرا مب اشد .ازاینرو ،مصققا در این پژوهش از طریق
مواببه ا مدیرا شرکتها فروش پوشاک در شبکهها اتمما ب ،ه دابال شناسایب
شاخصها تدید در این بوزه و طرابب مدل رفمار خرید مورفکننده در شبکهها
اتمما ب را صنعت پوشاک است.
آانه این پژوهش را از سایر پژوهشها ااجامشده در این بوزه مممایز مبسازد کلب
ود تصقیقات ااجامشده در این زمینه و دم توته ه وامل مؤثر ر خرید از شبکهها
اتمما ب در صنای ووااوو هطور مجزا مب اشد که این امر ،امکا هکارویر امایج
باصل از تصقیقات ویشمه در همه صنای را میسر امبسازد؛ نا راین در این پژوهش تالش
شده فقط صنعت پوشاک مورد ررسب قرار ویرد تا ازیکطرف شاخصها و وامل مؤثر ر
خرید پوشاک در ایرا مورد ررسب قرار ویرد و از طرف دیگر شاخصها تدید در این
صنعت شناسایب شود و مدل رفمار خرید مورفکننده در شبکهها اتمما ب را صنعت
پوشاک شکل ویرد و مدیرا شرکتها فعال در این صنعت موااند امایج این تصقیق را
مورداسمفاده قرار دهند .از سو دیگر تاکنو هیچ پژوهشب تمامب وامل مؤثر ر رفمار
خرید افراد در شبکهها اتمما ب را ا هم مورد ررسب قرار اداده و هر تصقیق ،فقط خشب
از این وامل را ررسب اموده است؛ اما این پژوهش تالش کرده تا یک مدل تام از همه
وامل مؤثر ر رفمار خرید پوشاک در شبکهها اتمما ب را تدوین اماید .ه الوه این
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پژوهش تأثیر مسمقل و ترکیبب مؤثر ر خرید از طریق شبکهها اتمما ب ا تأکید ر اقش
میااجب ا مماد را مورد ررسب قرار داده است؛ نا راین از دیدواه ملب و اظر  ،این
پژوهش یک ینش میم در اره اقش مممایز این وامل در رفمار خرید را فراهم مبکند .ه
همین دلیل ضرورت ااجام تصقیقب همنظور ارائه مدل رفمار خرید مورفکننده در
شبکهها اتمما ب را صنعت پوشاک ابساس مبشود.

پیشینه پژوهش
پیشینه نظری
اسمفاده از شبکهها اتمما ب ه نور تدایبااپییر در زادوب سیار از مردم در سراسر
تیا تبدیل شده است .در سال  0.23 ،0262میلیارد افر کار ر فعال شبکهها اتمما ب در
سراسر تیا وتود داشمند .پیش ینب مبشود این میزا تا سال  0205ه تقریباً  5.65میلیارد
افزایش یا د (اسماتیسما .)0202 ،شبکهها اتمما ب یک ا زار ارتباطب آاالین هسمند که تأثیر
سزایب در تامعه ایجاد کردهااد (دا و اام )0268 ،و شرکتها را تشویق مبکنند تا شیوهها
ازاریا ب خود را در این شبکهها وسمرش دهند (هرماادا 6و همکارا  .)0262 ،شبکهها
خرید اتمما ب شامل مکا هایب است که مردم مبتوااند ا کسب مشاوره از افراد مورد
ا مماد ،کا ها و خدمات موردایاز خود را یافمه و اقدام ه خرید امایند؛ ازاینرو ،امروزه
اهمیت شبکهها اتمما ب ر تومیمویر مورفکنندوا هسر ت در بال افزایش است
(وااگ )0261 ،هطور که مصققا تخمین مبزاند  %21از مورفکنندوا اظرات سایر
مورفکنندوا را ررسب مبکنند و تصت تأثیر آ ها قرار مبویراد (ابمد و روچ،
.)0261
ر اساس اظریه اقدام منطقب 0که در سال  6282توسط آتز و فیشبن 5معرفب شد ،افراد
تومیمویر ها آواهااها در اره اصوه رفمارشا داراد .این اظریه ر این فرض اسموار است
1. Hermanda
2. Theory of Reasoned Action
3. Ajzen & Fishbein
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که رفمار داوطلبااه فرد از اگرش و اسبت ه آ رفمار و همننین ادراک و ااشب مبشود
که ا ث ااجام و یا دم ااجام رفمار مورداظر توسط فرد مبوردد (دوها ،قاسم آقایب و
بسنین )0261 ،و رفمار فرد از طریق ررسب این ممغیرها ،قا ل پیش ینب است .سپس دیویس

6

اظریه پییریش تکنولوژ  0را ر اساس اظریه اقدام منطقب مطرح امود که ر این فرض اسموار
ود که مورفکنندوا معمو ً ر اساس اطال ات ااقوب که در اخمیار داراد خرید مبکنند.
آ ها معمو ً در هنگام خرید ا ریسکها و دم اطمینا هایب در تومیمویر خرید خود
مواته هسمند و اور مورفکنندوا ابممال ریسک در خرید از طریق شبکهها اتمما ب
دهند ،ابمما ً اقدام ه خرید در فضا مجاز اخواهند امود (فریور ،تیورل و یوا  .)0268 ،ا
این بال ریسک تنیا امل تأثیرویار در خرید از طریق شبکهها اتمما ب ایست ،لکه
منفعت ادراکشده ایز امل میم و تأثیرویار دیگر در خرید از طریق شبکهها اتمما ب
است که سبب ایجاد ااگیزه را خرید مبشود (بسب اهلل و همکارا .)0264 ،
شبکهها اتمما ب از طریق کاهش هزینهها ،افزایش آواهب از راد و افزایش فروش،
فرصتها قا لتوتیب را ایجاد امودهااد (دویود  5و همکارا  .)0202 ،البمه مصیط مجاز
ایز مااند فضا واقعب دارا ریسکها اقمواد  ،اتمما ب و شخوب است .در چنین
مصیطب ،کار را ه دابال امنیت تضمینشده در معامله هسمند .ازتمله واملب که ا ث
ا مماد افراد ه شبکهها

اتمما ب مبوردد ،شیرت ایک شرکت و همننین کیفیت

اطال ات موتود در سایت شرکت است .شیرت شرکت شامل اور مورفکننده در اره
صداقت شرکت و دغدغه و توته آ ه مورفکننده است .شرکمب که از شیرت و توویر
ذهنب مطلو ب در ین افراد رخوردار است ،از ا مماد ا

افراد ایز رخوردار خواهد ود

(پارک ،آهن ،تاویسا و ر  .)0262 ،امل میم دیگر که ر خرید افراد از شبکهها
اتمما ب مؤثر است ،کیفیت اطال ات موتود در سایت شرکت مب اشد .کیفیت اطال ات
شامل میزا دقت و کامل ود اطال اتب است که توسط سایت شرکت را کار ر تییه
1. Davis
2. Technology Acceptance Model
3. Dwivediaet.al
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مبشود .خریدارا در فضا مجاز  ،وا سمگب زیاد

ه اطال ات فراهمشده توسط سایت

شرکت داراد و تمایل ه ا مماد ه سایمب داراد که اطال ات دقیق و هموق ه آ ها ارائه
مباماید؛ نا راین آ دسمه از شرکتها فعال در بوزه تجارت اتمما ب که اطال ات
واقعب ،قا لفیم و هموق در اخمیار مورفکنندوا قرار مبدهند ،ابمما ً در تلب ا مماد
مشمریا موفقتر خواهند ود (کیم و پارک.)0265 ،
از سو دیگر ر اساس اظریه تبلیغات توصیها (آرادت )6241 ،6و اظریه یادویر
مشاهدها ( اادورا )6211 ،0تعامالت اتمما ب در شبکهها اتمما ب را مبتوا ه دو شکل
تقسیم امود :ارتباطات از طریق تبلیغات توصیها و مشاهده خرید دیگرا  .اظریه تبلیغات
توصیها فرض مبکند که اطال ات باصل از توصیه دیگرا یک منب میم از تجر یات
است که توسط مورفکنندوا یا ازاریا ا تولیدشده و ا سایر افراد ه اشمراک ویاشمه
مبشواد .ظیور شبکهها اتمما ب ا ث شد تبلیغات توصیها از بالت خطب و تک هتک
هصورت مشارکت شبکها تغییر کند (وااگ و یو .)0261 ،در این شبکهها از یکسو
مورفکنندوا ه تولید مصموا در اره مصوو ت مبپردازاد و از سو دیگر مشمریا القوه
ه دابال دسمیا ب ه این مصمواها و رخوردار از بمایت اتمما ب در فضا مجاز هسمند
(باتلب .)2014A ،زمااب که کار را ه اامشار اطال ات در اره کا ها مبپردازاد ،سایر
کار را آ اطال ات را ه نوا اطال ات مفید قلمداد کرده و ا دریافت این اطال ات ،آ ها
ایز تشویق ه اامشار اطال ات ارزشمند در اره خرید خود ،خواهند شد .ه اشمراکویار
مکرر این اطال ات ،منجر ه دوسمب و ا مماد میا کار را و ابمما ً افزایش تومیم خرید
مصوول خواهد شد ( ه ا  ،هائو و دوا .)0263 ،تصقیقات اشا مبدهد اظرات دیگرا تأثیر
زیاد ر تومیم خرید مورفکنندوا دارد .در بقیقت یکب از د یل اهمیت اظرات افراد
در رفمار خرید مورفکنندوا  ،مر و

ه ارزش اطال ات و تجر یاتب است که یک

مورفکننده در اره کا یا خدمت دارد .این اطال ات مبتوااد ا مشمریااب که تجر ها
در اره مصوول اداراد ،ه اشمراک ویاشمه شود (باتلب .)2014B ،از سو دیگر ه دلیل
1. Arndt
2. Bandora
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اینکه مورفکننده در فضا مجاز قادر ه تجر ه مصوول امب اشد ،نا راین یشمر ه تجر ه
سایر افراد در قالب توصیهها آ ها در اره مورف کا یا خدمت تکیه مبکند (تین ،ریواس
و لیائو.)0268 ،

پیشینه تجربی
هکارویر شبکهها اتمما ب ا ث تغییر رفمار مورفکننده و شیوه کسبوکارها شده
است (ووش 6و همکارا  .)0202 ،امروزه این شبکهها ه خش تدایبااپییر اسمراتژ ها
شرکتها تبدیلشدهااد (شریف 0و همکارا  )0262 ،و شرکتها را قادر مبسازاد تا ا
مشمریا خود ارتبا رقرار کنند ،آواهب از راد خود را یبود خشند ،ر اگرش مشمر تأثیر
گیاراد ،ازخورد دریافت کنند ،ه یبود مصوو ت و خدمات فعلب و افزایش فروش
کمک کنند ( ل و همکارا  .)0202 ،تصقیقات ایلسو  )0266( 5اشا داد  %12از افراد که
از شبکهها اتمما ب اسمفاده مبکنند ه تجر یات یکدیگر ووش مبدهند %43 ،در اره
کا ها و خدمات شرکت یاد مبویراد %35 ،تجر یات خوب و  %32اگراابها خود در اره
کا ها و خدمات را یا مبکنند (چا و لب .)0264 ،مؤسسه دیلویت 6آمریکا ایز اخیراً
پژوهشب در این خووص ااجام داده که اشا مبدهد  40درصد از مورفکنندوا
آمریکایب همرور اظرات آاالین دیگر مورفکنندوا

در خووص مصوو ت

مورداظرشا مبپردازاد و  28درصد از آ ها این اظرات را قا لا مماد مبدااند (وااگ،
 .)0261پارک ،آهن ،تاویسا و ر ( )0262در تصقیق خود یا اموداد ا مماد ه شبکهها
اتمما ب و اگرش ،تأثیر معنبدار

ر خرید در شبکهها اتمما ب دارد .دوها ،النیال و

مکشا ( )0262ر اهمیت ا مماد و منفعت درک شده ،فریور ،تیورل و یوا ( )0268ر
اهمیت ریسک ادراکشده و یاهین ،النعاما و کر اچ ( )0268ر اهمیت ا مماد ،ادراک از
سادوب هکارویر  ،اگرش و تعامالت اتمما ب در خرید از شبکهها اتمما ب تأکید
1. Yogesh et.al
2. Shareefet.al
3. Nielson
4. Deloitte
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داشمند .همننین ه ا  ،یائو و دوا ( )0263ر تأثیر دم اطمینا در اره مصوول و دم
اطمینا در اره فروشنده ،تین ،ریواس و لیائو ( )0268ر تبلیغات توصیها  ،ا مبار اطال ات و
مفید ود اطال ات ،یا و همکارا ( )0264ر اهمیت میزا تبلیغ ،درته تکرار ،ا مبار منب
و صصت تبلیغ توصیها  ،وااگ و یو )0261( 6ر کیفیت اطال ات ،تبلیغات توصیها ،
مشاهده خرید دیگرا  ،هیلوردا ،کاتسنروتر و تیبلز )0261( 0ر ریسک اطال ات،
تسمجو اطال ات و ایاز ه اطال ات ،بسنزاده و خراسااب ( )6521ر تعامالت اتمما ب و
ا مماد ه نوا

وامل مؤثر ر خرید از شبکهها اتمما ب تأکید داشمند.

روش پژوهش
ا توته ه اینکه در این پژوهش از دادهها کمب و کیفب اسمفاده شده است ،این پژوهش از
بیث اوع داده و اصوه وردآور و تصلیل دادهها از اوع تصقیقات ترکیبب است .امروزه
"شیوهها تصقیق ترکیبب" یشمرین کار رد را داشمه و شامل وردآور و تصلیل دادهها
کمب و کیفب است (کرسول و کالرک .)6526 ،این شیوه پژوهش ،ر تم آور  ،تصلیل و
تلفیق دادهها کمب و کیفب در یک پژوهش مجزا یا مجمو ها از پژوهشها تمرکز
مبکند و میمترین فرض آ این است که ا هکارویر ترکیب رویکردها کمب و کیفب،
درک یمر اسبت ه زمااب که هر رویکرد هصورت تداوااه هکار رده مبشود ،از موضوع
تصقیق ه دست مبدهد .روش تصقیق ترکیبب ،ااواع مخملفب دارد که طرح سه عد  ،طرح
ترکیبب ،طرح توضیصب و طرح اکمشافب چیار اوع رایج آ مب اشد .ا توته ه ماهیت و
کارکرد هر یک از ااواع چیاروااه روش تصقیق ترکیبب ،ه اظر مبرسد طرح اکمشافب
مناسبترین اوع از روش تصقیق ترکیبب است که در این پژوهش مبتوااد مورداسمفاده قرار
ویرد.
روش تصقیق این پژوهش در فاز کیفب از بیث هدف ،اکمشافب و از اظر امیجه توسعها
مصسوب مبشود و در فاز کمب از بیث هدف ،تبیینب و از اظر امیجه ،کار رد مصسوب
1. Wang & Yu
2. Hilverda, Kuttschreuter, Giebels
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مبشود و اسمراتژ پژوهش در این فاز از اوع پیمایش مب اشد .تامعه آمار این پژوهش در
فاز کیفب شامل مدیرا شرکتها فعال صنعت پوشاک در شبکهها اتمما ب و در فاز
کمب شامل کار را شبکه اتمما ب که تجر ه خرید از این شبکهها داشمهااد ،مب اشد.
خالصها از روش کلب پژوهش ،در تدول  1یا شده است:
جدول  .0خالصهای از روش کلی پژوهش
مبنای طبقهبندی

فاز اول

فاز دوم

روش تحقیق بر اساس هدف

اکتشافی

تبیینی

روش تحقیق بر اساس نتیجه پژوهش

توسعهای

کاربردی

روش تحقیق بر اساس نوع دادهها

کیفی

کمی

روش نمونهگیری

قضاوتی

در دسترس

روش جمعآوری دادهها

مصاحبه عمیق

پرسشنامه

روش تجزیهوتحلیل دادهها

داده بنیاد

معادالت ساختاری

در این پژوهش ا مدا در خش مطالعه کیفب ،ر اساس مواببهها

میق ااجامشده ا مدیرا

شرکتها فعال صنعت پوشاک در شبکهها اتمما ب ،مؤلفهها مؤثر ر خرید پوشاک از
طریق شبکهها اتمما ب شناسایب شداد .را این منظور ،ا  66افر از مدیرا شرکتها
فعال صنعت پوشاک در شبکهها اتمما ب که یش از  62سال در صنعت پوشاک بضور
فعال داشمه و ه مدت بداقل  3سال در فضا مجاز مصوو ت خود را ارائه مباموداد،
مواببه شد.
در مربله عد ،روایب دادهها باصل از مواببهها ،ا کمک ممخووا و اساتید
بوزه ازاریا ب شبکهها اتمما ب تعیین و دادهها کدویار شداد .کدویار  ،روشب
است که در خالل آ  ،دادهها تجزیه ،مفیومساز
 .)6588را

تصلیل دادهها ،از سه روش کدویار

و ه شکل اظریه درمبآیند (اووه،
اسمفاده مبشود :کدویار

از،

مصور و اامخا ب .در کدویار از ،تصلیلور ه پدید آورد مقولهها و ویژوبها آ ها
مبپردازد و سپس مبکوشد تا مشخص کند که چگواه مقولهها در طول عدها تعیینشده
تغییر مبکنند .در کدویار مصور  ،مقولهها هطور اظاممند یبودیافمه و ا زیر مقولهها
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پیواد داده مبشواد .ااینبال ،اینها هنوز مقولهها اصلب ایسمند که درایایت را تشکیل
یک آرایش اظر

زرگتر یکپارچه شواد ،هطور که امایج تصقیق ،شکل اظریه پیدا

کنند" .کدویار

اامخا ب" فرایند یکپارچهساز

و یبود مقولههاست )اسمراتوس و

کور ین.)6228 ،
در این پژوهش ،ا ورود دادهها باصل از خش کیفب ه ارمافزار مکسکیود اِ و
فوق ،مدل اولیه وامل مؤثر ر خرید پوشاک از طریق

کدویار

آ ها ه روشها

شبکهها

اتمما ب تدوین وردید .سپس ر اساس امایج خش کیفب و مدل اولیه،

پرسشنامها در قالب طیف لیکرت  3وزینها طرابب شد و توسط  583افر که از طریق
شبکهها اتمما ب اقدام ه خرید پوشاک مباموداد و ه روش امواهویر در دسمرس
اامخاب شده وداد تکمیل وردید .در فرایند تکمیل پرسشنامه ،از روشها الکمروایکب و
سنمب یره ورفمه شد .در روش الکمروایکب ،اسخه الکمروایک پرسشنامه در سایتها فروش
پوشاک در شبکهها اتمما ب و همننین سایتها

مومب شبکهها اتمما ب قرار داده

شد که  062پرسشنامه تکمیل وردید .همننین  532پرسشنامه ایز هصورت دسمب توزی شد
که از ین آ ها  663پرسشنامه از قا لیت تجزیهوتصلیل رخوردار ود .ا توته ه اینکه در
ایرا شبکهها اتمما ب مورداسمفاده را خرید پوشاک موماً شامل اینسماورام و تلگرام و
هادرت واتساپ است ،را دسمرسب ه اظر خریدارا پوشاک ،پرسشنامه در سایتها
این شبکهها اتمما ب قرار ورفت .ازه تم آور دادهها فروردین تا یمنماه  6522وده
است.

یافتههای پژوهش
بخش کیفی:
در خش کیفب پژوهش ،همنظور پوشش داد ه ا عاد مخملف مسئله تصقیق و شناسایب
کلیه ممغیرها و ایز را توسعه مدل تام تصقیق و شناسایب مدل رفمار خرید مورفکننده
در شبکهها

اتمما ب ،ا اظرسنجب کیفب از مدیرا شرکتها

فروش پوشاک در
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شبکهها اتمما ب ،ه ررسب ممغیرها اصلب پرداخمهشده که را این منظور از روش
کیفب داده نیاد ولیزر اسمفاده شده است.
در خش کیفب تصقیق باضر ،پس از ااجام مواببهها
فروش پوشاک در شبکهها
کدویار

میق ا مدیرا شرکتها

اتمما ب ،اطال ات وردآور شده ،طب سه مربله

از ،کدویار مصور و درایایت کدویار اامخا ب تصلیلشده و درایایت

امایج باصل از تصقیق کیفب ضمن ترکیب ا امایج باصل از اد یات تصقیق ،در قالب خش
اخست مدل مفیومب تصقیق تم ند وردیده است .ازآاجاکه اسمراتژ اامخابشده را
تجزیهوتصلیل دادهها ا توته ه را طه یک سازه ا سازه دیگر و شناسایب این اظریه ،ایازمند
کشف و شیود در دادهها کیفب پژوهش است ،ایاز ه یک سمه ارمافزار تامعب است
تا موااد روا ط ین ممغیرها ابواء شده را تشخیص داده و مصقق را در این زمینه یار
دهد .ازاینرو در این پژوهش از سمه ارمافزار مکس کیو د ا اسمفاده شده است تا از
یک سو تجر ه افراد پیرامو موضوع وامل مؤثر ر رفمار خرید در صنعت پوشاک،
شناسایب شود و از سو دیگر وامل مؤثر ر خرید را شناسایب اموده و درایایت ایز
پیامدها خرید مورد ارزیا ب قرار ویرد و روا ط ین این پدیدهها در قالب یک مدل ارائه
وردید.
قا ل ذکر است در فرایند تصقیق کیفب ا  66افر از مدیرا شرکتها فروش پوشاک
در شبکهها

اتمما ب مواببه میق ااجام شد و اظرات آ ها تم ند

اطال ات طب سه مربله (کدویار

از ،کدویار

مصور

وردید .این

و کدویار

اامخا ب)

تصلیلشده و درایایت امایج باصل ه نوا مدل رفمار خرید مورفکننده در شبکهها
اتمما ب را صنعت پوشاک ،تم ند وردیده است.
الگو

مقوله ها

مفاهیم

شکل  :0فرایند تحلیل محتوا

کدها
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 -0فرایند کدگذاری
فرایند تصلیل دادهها ا کدویار از آغاز مبشود .کدویار از فرایند تصلیلب است که
طب آ مفاهیم شناسایبشده و ویژوبها و ا عاد مر و ه هر مفیوم کشف مبشود (اسمراوس
و کور ین .)6525 ،در کدویار

از ،وقای یا چیزها مشاهدهشده در دادهها اامویار

مبشواد و ر فیم مشخوههایب تمرکز مبشود که موتب منصور هفرد شد این وقای شده
است .در کدویار

از ،دو فعالیت کلید شامل مفیومساز و مقوله ند وتود دارد

(اسمراوس و کور ین .)6525 ،را اسمخراج دادهها از ممن مواببه ،دو روش وتود دارد:
تصلیل خرد و تصلیل اکات کلید  .در روش تصلیل خرد ،دادهها کلمه ه کلمه تصلیل
مبشود و معااب یافت شده در کلمات یا وروهب از کلمات کدویار مبوردد .ر این
روش دو ایراد ممرتب است :اول اینکه سیار زما ر است و دوم اینکه واهب موتب ا یام و
سردرومب مبشود .الوه ر این واهب اوقات تقسیم دادهها ه کلمات منجر ه لوث شد
افس تصلیل مبوردد و در مورد آانه اید در ممن تسمجو کرد او ب شک و تردید وتود
دارد (دااایب فرد .)6586 ،روش دیگر کدویار اکات کلید است .در این روش هتا
کدویار تکتک کلمات ،اکات کلید شناسایب و کدویار مبشواد .در این مقاله از
روش کدویار اکات کلید اسمفاده شده است .در این تصقیق دو مربله کدویار

از

صورت ورفمه است .در مربله اول ،اکات کلید موتود در مواببه تبدیل ه کدها
ازشدهااد و پسازآ این کدها ه مفاهیم مرتبط ا موضوع تصقیق تبدیل وشمهااد.
وام عد کدویار مصور است .این مربله شامل تعیین الگوها موتود در دادهها
و سطح مقوله ند است و زمه آ مقایسه دائمب دادهها مب اشد .هدف از کدویار
مصور  ،تلفیق دادههایب است که در مربله کدویار
مصور  ،یکب از مقولهها کدویار

از خرد شدهااد .در کدویار

از ه نوا مقوله یا پدیده اصلب اامخابشده و در

مرکز فرایند قرار مبویرد و سپس سایر مقولهها) زیر مقولهها( ه آ ر ط داده مبشود .در
این پژوهش در مربله کدویار مصور  ،کلیه کدها از مسمخرج از مربله اول ،ر اساس
ارتبا

ا مفاهیم اصلب پژوهش در قالب مصورها اصلب تم ند شدهااد .خروتب این
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مربله کدها مصور  ،کدها ممناظر ا آ ها و تعداد تکرار آ ها مب اشد .ر این اساس و
ا توته ه کدویار مصور صورت ورفمه ر رو مطالعه کیفب تصقیق ،تعداد  64مفیوم
شناسایب وردید .در وام دوم از کدویار مصور  ،کدها مصور مربله قبل وروه ند
شد و تدول ایایب ممغیرها و شاخصها

مرتبط ا هر یک از آ ها از دید مدیرا

شرکتها فروش پوشاک در شبکهها اتمما ب تییه وردید .ر این اساس 64 ،مفیوم در
قالب  64مقوله فر ب و  6مقوله اصلب دسمه ند وردید.
ا مقایسه مفاهیم مخملف ،مصققا ه این امیجه رسیداد که مفاهیم «شیرت شرکت»،
«اادازه شرکت در شبکهها اتمما ب»« ،کیفیت اطال ات»« ،امنیت معامله» و «مصل فروش
آفالین شرکت» که در مواببهها مخملف مطرح شده ود ،اشاره ه یک موضوع داراد
که پس از ااجام مقایسهها مداوم و در مفیومپرداز در سطح ا تر از اامزاع ،رچسب
" وامل مر و

ه شرکت" ه آ تخویص یافت .از سو دیگر مفاهیم «توصیه افراد

مشیور»« ،توصیه دیگرا »« ،شرایط اتمما ب»« ،هنجارها

اتمما ب و فرهنگب» و

«مسئولیت اتمما ب» که در مواببهها مخملف مطرح شده ود ،اشاره ه یک موضوع
داشمند که پس از ااجام مقایسهها مداوم و در مفیومپرداز در سطح ا تر از اامزاع،
رچسب " وامل اتمما ب و فرهنگب" ه آ تخویص یافت و ه مفاهیم «ریسک
ادراکشده در شبکهها

اتمما ب»« ،منفعت ادراکشده در شبکهها

اتمما ب» و

«اگرش» که در مواببهها مخملف مطرح شده ود ،رچسب " وامل فرد " تخویص
یافت .ا مقایسه مفاهیم مخملف ،مصققا

ه این امیجه رسیداد که مفاهیم «توصیه ه

دیگرا »« ،خرید مجدد» و «وفادار » که در مواببهها مخملف مطرح شده ود ،اشاره ه
یک موضوع داراد که پس از ااجام مقایسهها مداوم و در مفیومپرداز در سطح ا تر
از اامزاع ،رچسب "پیامدها خرید" ه آ تخویص یافت که در بقیقت اشا ور رفمار
پس از خرید مب اشند.
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جدول  .7کدگذاری محوری برای اختصاص مقوالت اصلی به مفاهیم اولیه عوامل مؤثر بر رفتار
خرید در بخش کیفی
بعد اصلی
(مقوله اصلی)

مؤلفه (مقوله فرعی)
کیفیت اطال ات ارائهشده در اره
پوشاک

شیرت شرکت فروشنده پوشاک

شاخص (مفهوم)

تکرار

ارائه اطال ات قا لاطمینا

9

ارائه اطال ات کافب

11

ارائه اطال ات در زما مناسب در اره مصوول

10

رخوردار از شیرت مناسب

11

فروش رادها مشیور پوشاک
تخوص شرکت در فروش پوشاک

13
*

8

*

14

رخوردار شرکت از مکا فیزیکب
وامل مر و ه
شرکت

*

مصل فروش آفالین شرکت

*

قرار ورفمن مکا فیزیکب در مصله ورا قیمت
کیفیت خدمات ارائهشده توسط شبکهها
اتمما ب

امنیت معامله

اادازه شرکت در شبکهها
اتمما ب
توصیه افراد مشیور

وامل اتمما ب و
فرهنگب

توصیه دیگرا

*

مسئولیت اتمما ب
شرایط اتمما ب

*

*

*

9
8

امکا مرتوع امود کا

13

ابساس امنیت هنگام ورود اطال ات شخوب

10

امکا شکایت در اره مصوول

11

ابساس امنیت در فرایند خرید پوشاک

8

داشمن شعب ممعدد

10

داشمن فالور زیاد
*

*

8

مشاهده خرید افراد مشیور
توصیه افراد مشیور

*

5

*

7

ررسب اظرات کار را در اره مصوو ت

8

تعداد یکها

31

توصیه دیگرا

31

مشاهده خرید دیگرا از شبکهها اتمما ب

31

ر ایت اصول اخالقب و ا مقاد
توته ه فعالیتها

*

31

*

33

ام المنفعت

درویر شغلب و اتمما ب

*

وتود مصدودیتها زمااب

*

31
31
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بعد اصلی
(مقوله اصلی)

مؤلفه (مقوله فرعی)

تکرار

شاخص (مفهوم)
اتبار ه خرید از شبکهها اتمما ب ه دلیل
شاغل ود

*

پوشید لباسها ممنوع
هنجارها اتمما ب فرهنگب

*

آشنایب ا مدها تدید پوشاک
موردپسند اطرافیا ود

ریسک ادراکشده

وامل فرد

*

منفعت ادراکشده

*

31
*

*

5

تطا ق مصوول ا اامظارات خریدار
دم رخوردار مصوول از کیفیت مطلوب

7

قیمت کممر مصوول در سایتها دیگر

4

دم تصویل هموق

10

معامله اارزش ا تمام ریسک ابممالب

11

رابمب خرید

11

امکا مقایسه مصوو ت

8

امکا خرید در هر زما و مکا

31

سنمب
ارزا تر ود قیمت اسبت ه خرید سنمب
اگرش مثبت ه خرید از طریق شبکهها

پیامدها

7
10

امکا تخفیفها مالب یشمر اسبت ه خرید

اگرش

9

اتمما ب

9
8
8

ایده اقالاه

8

سرورمکننده ود

4

توصیه ه دیگرا

تشویق دیگرا را خرید از شبکهها اتمما ب

33

خرید مجدد

خرید مجدد فرد از شبکهها اتمما ب

31

وا سمگب فرد ه خرید از شبکهها اتمما ب

31

وفادار

اکمه :موارد سمارهدار ،ممغیرهایب هسمند که از تصقیق کیفب هدستآمدهااد و در اد یات مورد ررسب قرار اگرفمهااد.

فرایند ایایب کدویار ا کدویار اامخا ب یا ه بارتدیگر ا تکوین اظریه سروکار دارد.
این کار شامل مرتبط کرد مقولهها در پارادایم کدویار است .ااجام آ ممکن است
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مسملزم یبود خشید ه پارادایم کدویار مصور اشد .هطور که هصورت یک مدل ا
اظریها در اره فرایند موردمطالعه رضه شود ( ازروا .)6525 ،
اورچه کدویار

از و مصور زیر نا اظریه را شکل مبدهند ،اما این دو اوع

کدویار قادر ه ارائه چارچو ب زرگتر را روا ط موتود در یک اظریه کلب ایسمند .در
کدویار

از ،مصقق درصدد تولید مفاهیم و ویژوبها

مرتبط ا آ ها است .در

کدویار مصور ایز ،مصقق ه شکلب اظامیافمه ه دابال توسعه مفاهیم و ارتبا داد آ ها
ه مقولهها اصلب و فر ب مرتبط ا آ ها است .کدویار اامخا ب دو مربله کدویار
پیشین را ا یکپارچهساز

و پا یش مقولهها در چارچو ب اظر

تکمیل مبکند .در

یکپارچهساز  ،مقولهها بول پدیده اصلب یا مصور سازماادهب مبشواد .پدیده اصلب
مقولها

است که ه نوا تنه اصلب چارچوب اظر

مطرح است .در این پژوهش،

مواببهها ااجامشده ا مدیرا شرکتها فروش پوشاک در شبکهها اتمما ب در
خووص موضوع پژوهش از طریق فرایند کدویار توضیح دادهشده فوق منجر ه شناسایب
مفاهیم ،مقولهها فر ب و مقولهها اصلب پژوهش شد.

فرایند کدگذاری انتخابی
در این خش ،را " وامل مر و

ه شرکت" " ،وامل فرد " و " وامل اتمما ب –

فرهنگب" مؤثر ر رفمار خرید و همننین "پیامدها خرید" ،فرایند کدویار
است که ه نوا امواه ،را " وامل مر و

یا شده

ه شرکت" این فرایند هطور کامل توضیح

داده شده است:
 دادههای جمعآوریشده در بخش "عوامل مربوط به شرکت" مؤثر بر رفتار
خرید
هما طور که تدول  5اشا مبدهد ،پس از فرایند کدویار از ،تعداد  63مفیوم شناسایب
شداد که ه  3مقوله فر ب و  6مقوله اصلب ه اام " وامل مر و ه شرکت" تخویص یافمند.
این امر اشا دهنده آ است که مواببهشوادوا اذ ا داشمند که یکب از وامل اصلب مؤثر
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ر رفمار خرید افراد در شبکهها

ه شرکت است که فرایند

اتمما ب ،وامل مر و

کدویار در تدول  6هتفویل اشا داده است.
جدول  .7کدگذاری باز برای مفاهیم اولیه عوامل مربوط به شرکت مؤثر بر رفتار خرید در بخش
کیفی
مصاحبهشوندگان
مفاهیم اولیه
ارائه اطال ات قا لاطمینا
ارائه اطال ات کافب را ارزیا ب مصوول

 31 31 31 33 31 9 8 7 6 5 1 1 1 3جمع کل
6

ارائه اطال ات در زما مناسب در اره مصوول
رخوردار شرکت از شیرت مناسب

0

6 6
6
6

6

0 6

6 0 6 6

6 6

فروش رادها مشیور پوشاک

6 0 6 6

تخوص شرکت در فروش پوشاک

6 6 6 6

6

رخوردار شرکت از مکا فیزیکب

6 0 6
0

کیفیت خدمات ارائهشده

6 6 6

امکا مرتوع کا

6

ابساس امنیت هنگام ورود اطال ات شخوب

6 0 6

امکا شکایت در اره مصوول
ابساس امنیت در فرایند خرید پوشاک
داشمن شعب ممعدد
داشمن تعداد زیاد فالور
تم کل

6

6
0

6

0 6 0 6 6

6 0

66

0

2

6 6 6

8

6 0 6 6 0 0 6

65

6 6

6
6
6

6 6

6 6 0

6
6 6

6 0
0

6

6
6

6 6

6 6

6 0
6 6

6
0

65
8

6

6

6 6

66

6

6 6 6 0 6

6 6

6 0 6 6

قرار ورفمن مکا فیزیکب در مصله ورا قیمت

62

6 6
6

6

6 0 0

66

6

66

6

6 6

2

6 0 6

66

6

8

6
0

6 6

6

62

6

6
6

62 68 2 8 65 66 65 2 4 4 66 60 66 62

62
8
635

پس از تم ند و دسمه ند هر یک از مفاهیم میکور و در اظر ورفمن قرا ت معنایب،
کدویار " وامل مر و ه شرکت" مؤثر ر رفمار خرید هصورت زیر ااجام ورفت:
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جدول  .0کدگذاری محوری برای مفاهیم اولیه عوامل مربوط به شرکت مؤثر بر رفتار خرید در
بخش کیفی
بعد اصلی

شاخص (مفهوم)

مؤلفه

ارائه اطال ات قا لاطمینا
کیفیت اطال ات

ارائه اطال ات کافب
ارائه اطال ات در زما مناسب در اره مصوول
رخوردار از شیرت مناسب

شیرت شرکت

فروش رادها مشیور پوشاک
تخوص شرکت در فروش پوشاک
رخوردار شرکت از مکا فیزیکب

وامل مر و ه
شرکت

مصل فروش آفالین شرکت

قرار ورفمن مکا فیزیکب در مصله ورا قیمت
کیفیت خدمات ارائهشده توسط شبکهها
اتمما ب
امکا مرتوع امود کا

امنیت معامله

ابساس امنیت هنگام ورود اطال ات شخوب
امکا شکایت در اره مصوول
ابساس امنیت در فرایند خرید پوشاک

اادازه شرکت در شبکهها
اتمما ب

داشمن شعب ممعدد
داشمن فالور زیاد

 روایتگری دیدگاه مصاحبهشوندگان

به اعتقاد برخی مصاحبهشوندگان یکی از عوامل مؤثر بر خرید پوشاک در
شبکههای اجتماعی ،کیفیت اطالعات موجود در سایت اجتماعی شرکت است؛
چراکه یکی از مصاحبهشوندگان اذعان داشت":سایت اجتماعی شرکت مانند
ویترین آن میباشد و اولین چیزی است که مشتری از شرکت شما میبیند ،پس
هرچه اطالعات و عکسهای موجود در سایت اجتماعی شرکت جذابتر باشد،
احتمال جذب افراد بیشتر خواهد بود ".بنابراین محتوای تولیدشده در شبکههای
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اجتماعی اهمیت زیادی دارند و هر چه این محتواها بیشتر متناسب با نیاز مشتری
بوده و جذابتر باشند ،تأثیر بیشتری بر افراد خواهند داشت .کیفیت اطالعات و
محتوای تولیدشده عالوه بر اینکه باعث جذب کاربران میشود ،تأثیر به سزایی
بر بهینهسازی آن سایت در شبکههای اجتماعی دارد.
بر اساس نظر برخی از مصاحبهشوندگان ،شهرت شرکت تأثیر زیادی بر رفتار
خرید افراد در شبکههای اجتماعی دارد .بهطوریکه یکی از مصاحبهشوندگان بیان
کرد" :افراد در خرید از سایتهای اجتماعی شناختهشده در زمینه پوشاک و
همینطور سایتهایی که برندهای شناختهشده را میفروشند ،اعتماد زیادی
میکنند و راحتتر خرید مینمایند ".یکی دیگر از مصاحبهشوندگان بیان نمود" :
بعضی سایتهای اجتماعی همهچیز میفروشند؛ اما معموالً افراد به سایتهایی
اعتماد میکنند که فقط پوشاک میفروشند و در این زمینه مشهور هستند".
بنابراین شهرت شرکت در زمینه پوشاک یکی از عوامل مؤثر بر رفتار خرید
مصرفکننده در شبکههای اجتماعی است.
به اعتقاد برخی از مصاحبهشوندگان ،برخورداری سایتهای اجتماعی فروش
پوشاک ،از محل فروش آفالین ،بر رفتار خرید افراد در شبکههای اجتماعی مؤثر
است .در این زمینه ،یکی از مصاحبهشوندگان بیان نمود ":بسیاری از مشتریان
بخصوص افرادی که اولین بار قصد خرید پوشاک از شبکههای اجتماعی را
دارند ،بهراحتی اعتماد نمیکنند و نگران دسترسی به شرکت در صورت بروز
مشکل هستند .برخورداری شرکت از محل فروش آفالین ،باعث میشود مشتریان
فکر کنند این شرکت واقعی است و در صورت بروز هر مشکلی ،امکان مراجعه
حضوری و یا تماس تلفنی با آنها را دارند که این ،تأثیر زیادی بر اعتماد
مصرفکننده دارد"؛ بنابراین درج آدرس و شماره تلفن ،تأثیر زیادی بر جلب
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اعتماد مشتریان در شبکههای اجتماعی دارد؛ بهویژه در مورد پوشاک که ما از یک
محصول استاندارد صحبت نمیکنیم و ممکن است مشکل سایز ،رنگ و  ...به
وجود بیاید.
یکی دیگر از عواملی که در مصاحبهها بهعنوان عامل مؤثر بر رفتار خرید
مصرفکننده در شبکههای اجتماعی برای خرید پوشاک مطرح شد ،امنیت معامله
بود .در این راستا یکی از مصاحبهشوندگان معتقد بود" :برای خرید پوشاک،
مشتریان نگران هستند درصورتیکه محصولی که به دستشان میرسد مطابق
عکس سایت نباشد و یا سایز مناسبی نداشته باشد ،باید چهکار کنند و این یکی
از نگرانیهای مشتریان است که در مواردی باعث میشود مشتری از خرید خود
انصراف دهد" .مصاحبهشونده دیگری بیان نمود :یکی از عوامل بازدارنده در
خرید از شبکههای اجتماعی ،این است که افراد نگران اعالم اطالعات بانکی و
حتی آدرس خود هستند و همین نگرانی مانع خرید آنها میشود"؛ بنابراین یکی
از عوامل مؤثر بر خرید از سایتهای اجتماعی پوشاک در شبکههای اجتماعی،
امنیت معامله است.
سپس با توجه به ابعاد و مؤلفههای بهدستآمده نتیجه خروجی نرمافزار
مکسکیودیای برای مدل فوق بهصورت زیر به دست آمد:
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شکل  .7خروجی مدل اولیه "عوامل مربوط به شرکت" مؤثر بر رفتار خرید

 دادههای جمعآوریشده در بخش "عوامل فردی" مؤثر بر رفتار خرید
پس از فرایند کدویار

از ،تعداد  65مفیوم شناسایب شداد که ه  5مقوله فر ب و  6مقوله

اصلب ه اام " وامل فرد " تخویص یافمند که اشا دهنده آ است که مواببهشوادوا
اذ ا داشمند که یکب از وامل اصلب مؤثر ر رفمار خرید افراد در شبکهها اتمما ب،
وامل فرد است .پس از تم ند و دسمه ند هر یک از مفاهیم میکور و در اظر ورفمن
قرا ت معنایب ،کدویار

وامل فرد مؤثر ر رفمار خرید صورت ورفت که در تدول 0

اشا داده شده است .سپس ا توته ه ا عاد و مؤلفهها

هدستآمده از تدول فوق ،امیجه

خروتب ارمافزار مکس کیو د ا را مدل فوق هصورت زیر ه دست آمد:
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شکل  .7خروجی مدل اولیه عوامل فردی مؤثر بر رفتار خرید پس از کدگذاری بخش کیفی

 دادههای جمعآوریشده "عوامل اجتماعی و فرهنگی" مؤثر بر رفتار خرید
از فرایند کدویار از ،تعداد  66مفیوم شناسایب شداد که ه  3مقوله فر ب و  6مقوله اصلب
ه اام " وامل اتمما ب و فرهنگب" تخویص یافمند که اشا دهنده آ است که
مواببهشوادوا اذ ا داشمند که یکب از وامل اصلب مؤثر ر رفمار خرید افراد در
شبکهها اتمما ب ،وامل اتمما ب و فرهنگب است .پس از تم ند و دسمه ند هر یک
از مفاهیم میکور و در اظر ورفمن قرا ت معنایب ،کدویار مصور

وامل اتمما ب و

فرهنگب مؤثر ر رفمار خرید صورت ورفت که در تدول  0اشا داده شده است .سپس ا
توته ه ا عاد و مؤلفهها

هدستآمده از تدول فوق ،امیجه خروتب ارمافزار مکس کیو

د ا را مدل فوق هصورت زیر ه دست آمد:
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شکل  .0خروجی مدل اولیه "عوامل اجتماعی و فرهنگی" مؤثر بر رفتار خرید پس از کدگذاری

 دادههای جمعآوریشده در بخش پیامدهای خرید
ر اساس تصلیل کیفب ه ملآمده ر رو مواببهها ،کدویار

از ااجامشده در خش

پیامدها خرید و تعداد تکرار این مفاهیم را هر مواببهشواده خالصه شد و پس از
تم ند و دسمه ند هر یک از مفاهیم میکور و در اظر ورفمن قرا ت معنایب و ا توته
ه اد یات موردمطالعه ،کدویار مصور پیامدها خرید صورت ورفت که در تدول 0
اشا داده شده است .سپس ا توته ه ا عاد و مؤلفهها

هدستآمده از تدول فوق ،امیجه

خروتب ارمافزار مکس کیو د ا را مدل فوق هصورت زیر ه دست آمد:
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شکل  . 5خروجی مدل اولیه پیامدهای خرید پس از کدگذاری بخش کیفی

 روابط بین کدها
ا توته ه کدویار

مصور

صورت ورفمه در ین مقو ت و ایز مدلها

هدستآمده از مربله قبل ،ه ارتبا

مسمقل

ین این پدیدهها و تولید اظریات مورداظر پرداخمه

شد .را این منظور ،در این مربله ه تبیین روا ط ین پدیدهها پرداخمه و چگواگب
اثرویار

این مقو ت ر یکدیگر ترسیم وردید .ا توته ه این مطالب ،روا ط ین

خشها مخملف مدل ،ه شرح زیر ارائه شد:

شکل  .3نحوه ارتباط بین کدهای محوری در بخش کیفی در نرمافزار
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هما وواه که در مدل فوق مشخص است ،ین ممغیرها " وامل مر و

ه شرکت،

وامل فرد  ،وامل اتمما ب فرهنگب ،پیامدها ،ا مماد و تومیم خرید"روا ط همبسمگب
رقرارشده و بمّب چگواگب ارتبا

ین ممغیرها موتود در مدل ایز هخو ب ارائهشده

است .البمه این روا ط رورسیواب تنیا رآمده از امایج تصلیل کیفب وده و ر اساس فروااب
و همپوشااب ممو موتود در مواببهها و کدها اسمخراجشده از ممو یکسا مب اشد و
در خش تصلیل کمّب روا ط رورسیواب باصل از توزی پرسشنامه در ین ا ضا امواه
آمار ایز هصورت تام تر ارائه شده است.

 -7طراحی مدل
در خش کدویار مصور  ،ا مقایسه مفاهیم مخملف ،مصقق ه این امیجه رسید که
مفاهیم «شیرت شرکت»« ،اادازه شرکت در شبکهها

اتمما ب»« ،کیفیت اطال ات»،

«امنیت معامله» و «مصل فروش آفالین شرکت» اشاره ه یک موضوع داراد و رچسب
" وامل مر و

ه شرکت" ه آ تخویص یافت .از سو دیگر مفاهیم «توصیه افراد

مشیور»« ،توصیه دیگرا »« ،شرایط اتمما ب»« ،هنجارها

اتمما ب و فرهنگب» و

«مسئولیت اتمما ب» اشاره ه یک موضوع داشمند که رچسب " وامل اتمما ب و
فرهنگب" ه آ تخویص یافت و ه مفاهیم «ریسک ادراکشده در شبکهها اتمما ب»،
«منفعت ادراکشده در شبکهها

اتمما ب» و «اگرش» که در مواببهها

مخملف

مطرحشده ود ،رچسب " وامل فرد " تخویص یافت.
در این پژوهش ،مصقق ه دابال طرابب مدل رفمار خرید مورفکننده در شبکهها
اتمما ب را صنعت پوشاک مب اشد .مقوله اصلب و مصور که در همه مواببهها ه آ
تأکید شد و تمام تالشها سایتها اتمما ب در راسما آ مب اشد ،تومیم خرید
است .ر اساس مواببهها صورت ورفمه ،تمام سایتها اتمما ب تالش مبکنند از
راهها

مخملف ر تومیم خرید افراد تأثیر گیاراد که در این راسما سایتها تالش

مبکنند ا تلب ا مماد افراد ،رابتتر آ ها را ه سمت خرید هدایت کنند؛ نا راین وامل
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مر و

ه شرکت ،وامل فرد و وامل اتمما ب و فرهنگب ه نوا ممغیرها مسمقل

دراظر ورفمه شداد.
از سو دیگر تمامب مواببهشوادوا ه این امر اذ ا داشمند که ا مماد اهمیت
زیاد

ر رفمار خرید مورفکننده در شبکهها

اتمما ب دارد و در راسما تأثیر ر

تومیم خرید افراد ،اید تالشها مناسبب همنظور افزایش ا مماد افراد صورت پییرد.
ر اساس اظر مواببهشوادوا  ،هدف سایتها اتمما ب فروش پوشاک از تیب
مخاطب ،فروش یک مصوول ایست لکه این سایتها ه دابال بفظ آ مشمر هسمند تا
هم خود مشمر خریدها

یشمر را ااجام دهد و هم خرید از سایت آ ها را ه دیگرا

توصیه اماید .در این راسما وفادار  ،تکرار خرید و توصیه ه دیگرا ه نوا پیامدها
خرید در اظر ورفمه شد .همننین ر اساس اظر مواببهشوادوا  ،افراد که تجر ه خرید
قبلب از شبکهها

اتمما ب داشمهااد ،رابتتر ا مماد مبکنند و خرید خود را ااجام

مبدهند .همننین آ ها معمقد وداد افراد توا

هواسطه آشنایب ا مصیط مجاز

و

شبکهها اتمما ب رابتتر ه این شبکهها ا مماد مبکنند و از آ ها خرید مبامایند؛
نا راین تجر ه خرید از شبکهها

اتمما ب و همننین سن افراد ه نوا ممغیرها

تعدیلور موردتوته قرار ورفت.
ا توته ه تصلیل کیفب ه ملآمده و کدویار ها صورت ورفمه ،شما کلب از
ا عاد و مؤلفهها
مبوردد:

مدل مفیومب تام در این پژوهش هصورت مدل ایایب زیر ارائه
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شکل  .3شمای کلی از ابعاد و مؤلفههای مدل مفهومی جامع در پژوهش

 :1-1بخش کمی
در این خش ،ا مدا کفایت بجم امواه مورد آزمو قرار ورفت و ا توته ه اینکه مقدار
 KMOرا ر ا  2/86و ا تر از  2/1شد ،امواه از کفایت بجم زم رخوردار وده و ایز ا
توته ه مقدار  Sigکه از  2/23کممر شد ،امیجهویر وردید که پاسخها ا هم تقار داراد.
سپس را ررسب ارمال ود دادهها از آزمو چولگب و کشیدوب اسمفاده شد که ا توته
ه اینکه تمام مقادیر چولگب در ازه ( 5و  )-5و کشیدوب در ازه ( 3و  )-3وداد ،تامعه از
توزی ارمال مب اشد.
را سنجش فرضیهها تصقیق ،ر اساس امایج خش کیفب ،پرسشنامه تدوین و میا
کار را شبکهها اتمما ب توزی شد و دادهها باصل از پرسشنامه ،تصلیل وردید .را
ررسب ا مبار سازهها و همننین آزمو فرضیهها پژوهش از مدلیا ب معاد ت ساخمار
ا اسمفاده از روش بداقل مر عات تزئب 6اسمفاده شد و را

ررسب دقت و اهمیت

اشااگرها اامخابشده را اادازهویر سازهها ،از روایب سازه 0اسمفاده وردید که ر اساس
1. PLS
2. Construct Validity
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امایج ،اشااگرها

اقبمااده در هر سازه ه دلیل داشمن مقدار یشمر از  2/3از اهمیت زم

را اادازهویر رخوردار هسمند.
الوه ر روایب سازه ،روایب تشخیوب 6ایز مورد ررسب قرار ورفت .این فرایند ا
کمک شاخص میااگین واریااس اسمخراجشده صورت ورفت که مشخص شد تمام
سازهها موردمطالعه دارا میااگین واریااس اسمخراجشده 0ا تر از  2/6هسمند .درایایت
تیت ررسب پایایب ایز از شاخص پایایب ترکیبب اسمفاده شد .مقادیر ا تر از  2/4را هر
سازه اشا از پایایب مناسب آ دارد که امایج در تدول  3ارائه شده است.
جدول  :5نتایج ارزیابی مدل اندازهگیری
متغیر

آلفای
کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس
احرازشده

اگرش

./253

2/238

2/883

ریسک ادراکشده

./282

2/252

2/141

منفعت ادراکشده

./884

2/884

2/422

توصیه دوسما

./206

2/263

2/862

توصیه افراد مشیور

./862

2/265

2/862

شرایط اتمما ب

2/822

0/912

0/838

مسئولیت اتمما ب

2/265

0/958

0/920

کیفیت اطال ات

2/201

2/263

2/815

شیرت شرکت

2/200

2/236

2/844

مکا شرکت

2/861

2/820

2/153

امنیت

2/262

2/265

2/826

ا مماد

2/263

2/246

2/832

تومیم خرید

2/82

2/256

2/862

وامل فرد

وامل اتمما ب و فرهنگب

وامل مر و ه شرکت

1. Discriminant Validity
2. AVE
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را ررسب رازش مدل از ضریب تعیین و معیار افزواگب اسمفاده شده است .مقادیر ضریب
تعیین را ممغیرها درو زا ،بکایت از قدرت تبیین سیار مناسب ممغیرها درو زا از
ممغیرها رو زا در مدل ساخمار دارد .همننین معیار افزواگب هدستآمده ا تر از 2/54
مب اشد که اشا از رازش کلب قو مدل دارد.
سپس ا اسمفاده از مدل مفیومب هدستآمده از امایج تصلیل مسیر ،اقدام ه طرح
فرضیات پژوهش را سنجش تأثیر وامل مؤثر ر خرید پوشاک از طریق سایتها
شبکهها اتمما ب شد که این فرضیات ه شرح ذیل مب اشند و همنظور ااجام آزمو
مناسب را فرضیات این پژوهش ،از روش مدلساز معاد ت ساخمار و تصلیل املب
تأیید اسمفاده وردید.
فرضیه  :0وامل مر و

ه شرکت (شامل کیفیت اطال ات ،شیرت شرکت و مصل فروش

آفالین شرکت ،امنیت معامله و اادازه شرکت) تأثیر معنادار

ر ا مماد مشمریا ه خرید

پوشاک از طریق سایتها اتمما ب دارد.
فرضیه  :7وامل فرد

(شامل ریسک ادراکشده ،امنیت ادراکشده و اگرش) تأثیر

معنادار ر ا مماد مشمریا ه خرید پوشاک از طریق سایتها اتمما ب دارد.
فرضیه  :7وامل اتمما ب و فرهنگب (شامل توصیه افراد مشیور ،توصیه دیگرا  ،مسئولیت
اتمما ب ،شرایط اتمما ب و هنجارها

اتمما ب و فرهنگب) تأثیر معنادار

ر ا مماد

مشمریا ه خرید پوشاک از طریق سایتها اتمما ب دارد.
فرضیه  :0ا مماد مشمریا تأثیر معنادار ر تومیم خرید آ ها از سایتها اتمما ب دارد.
فرضیه  :5تومیم خرید مشمریا تأثیر معنادار
سایتها اتمما ب دارد.

ر وفادار

آ ها ه خرید پوشاک از
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فرضیه  :3تومیم خرید مشمریا تأثیر معنادار ر خرید مجدد آ ها از سایتها اتمما ب
دارد.
فرضیه  :3تومیم خرید مشمریا تأثیر معنادار

ر توصیه آ ها ه دیگرا ه خرید پوشاک

از سایتها اتمما ب دارد.
فرضیه  :8تجر ه خرید و تنسیت تأثیر معنادار در تعدیل را طه ین وامل مر و ه شرکت
و ا مماد مشمریا دارد.
فرضیه  :9تجر ه خرید و تنسیت تأثیر معنادار در تعدیل را طه ین وامل فرد و ا مماد
مشمریا دارد.
فرضیه  :01تجر ه خرید و تنسیت تأثیر معنادار در تعدیل را طه ین وامل اتمما ب و
فرهنگب و ا مماد مشمریا دارد.
تدول  4اشا دهنده خالصه امایج مدل ساخمار پژوهش را آزمو فرضیهها مر و

ه

ممغیرها در بالت اثرات مسمقیم مب اشد .ا توته ه مقادیر ارائهشده در این تدول ،زمااب که
دد معنادار

یش از مقدار ( )6/24و یا کممر از مقدار ( )-6/24باصل شود و همننین

سطح معنبدار کممر یا مساو  2/23اشد ،در این صورت فرضیه فوق تأیید مبوردد.
جدول  :3نتایج بررسی فرضیهها بهصورت مستقیم
ضریب

آماره t

نتیجه

6

کیفیت اطال ات

ا مماد

2/226

2/064

5/562

تأیید

0

شیرت شرکت

ا مماد

2/226

2/004

0/624

تأیید

5

مکا شرکت

ا مماد

2/220

2/663

0/135

تأیید

6

امنیت مبادله

ا مماد

2/222

2/521

6/682

تأیید

3

اگرش

ا مماد

2/226

2/648

0/334

تأیید

4

ریسک ادراکشده

ا مماد

2/226

-/002

-0/216

تأیید

روابط

معنیداری

مسیر

مسیر
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ضریب

آماره t

نتیجه

1

سودمند ادراکشده

ا مماد

2/222

2/402

3/828

تأیید

8

پیشنیاد دوسما و آشنایا

ا مماد

2/226

2/062

0/212

تأیید

2

شرایط اتمما ب

ا مماد

2/062

2/260

2/132

دمتأیید

62

پیشنیاد افراد مشیور

ا مماد

2/634

2/262

2/080

دمتأیید

66

مسئولیت اتمما ب

ا مماد

2/202

2/681

0/442

تأیید

60

وامل مر و ه شرکت

ا مماد

2/226

2/682

6/604

تأیید

ا مماد

2/221

2/563

0/614

تأیید

ا مماد

2/225

2/606

0/348

تأیید

2/222

2/188

62/662

تأیید

روابط

مسیر

65

معنیداری

وامل فرد

66

وامل فرهنگب اتمما ب

63

ا مماد

تومیم
خرید

مسیر

ر اساس امایج تدول  ،4اگرش ،منفعت ادراکشده و ریسک ادراکشده مورفکننده
تأثیر معنادار ر ا مماد مورفکننده ه خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب دارد و
هطورکلب وامل فرد ر ا مماد تأثیر مثبت و معنبدار دارد .همننین امایج اشا داد که
توصیه دوسما

و آشنایا

و همننین شرایط اتمما ب ،تأثیر معنادار

ر ا مماد

مورفکننده ه شبکهها اتمما ب دارد؛ اما توصیه افراد مشیور و توته شرکتها ه
مسئولیت اتمما ب ،تأثیر معنادار
مورفکننده تأثیر معنادار

ر ا مماد مورفکننده اداراد .همننین ا مماد

ر تومیم خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب دارد و

درایایت سازه وامل اتمما ب و فرهنگب ر ا مماد تأثر مثبت و معنبدار دارد .کیفیت
اطال ات ،شیرت شرکت و موقعیت مکااب شرکت ایز تأثیر معنادار

ر ا مماد

مورفکننده ه خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب دارد؛ و درایایت سازه وامل
مر و ه شرکت ر ا مماد تأثیر مثبت و معنبدار دارد.
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بررسی نقش متغیرهای تعدیلگر در ارتباط بین عوامل فردی ،اجتماعی ،فرهنگی
و عوامل مربوط به شرکت و اعتماد
اقش تعدیلور

دو ممغیر تجر ه خرید و تنسیت در را طه ین وامل فرد  ،وامل

اتمما ب -فرهنگب و وامل مر و

ه شرکت مورد ررسب قرار ورفت که امایج آ در

تدول  1ارائهشده است .ر اساس امایج این تدول ،ا توته ه اینکه مقادیر هدستآمده
ا تر از  6.24مب اشد ،در سطح اطمینا  23درصد ،معنادار ود اقش تعدیلور تجر ه
خرید در را طه میا

وامل فرد  ،اتمما ب-فرهنگب و وامل مر و

ه شرکت ا ا مماد

تأیید مبوردد .همننین ا توته ه مقادیر تدول  ،1در سطح اطمینا  23درصد ،معنادار
ود اقش تعدیلور تنسیت در را طه میا

وامل فرد  ،اتمما ب-فرهنگب و وامل

مر و ه شرکت ا ا مماد تأیید مبوردد.
جدول  :3نتیجه آزمون متغیرهای تعدیلگر
ردیف
6
0
5
6
3
4

ضرایب

شرح فرضیه
تجر ه خرید تأثیر معنادار در تعدیل را طه ین وامل مر و

معناداری
ه

شرکت و ا مماد مشمریا دارد.
تجر ه خرید تأثیر معنادار در تعدیل را طه ین وامل فرد و
ا مماد مشمریا دارد.
تجر ه خرید تأثیر معنادار در تعدیل را طه ین وامل اتمما ب
فرهنگب و ا مماد مشمریا دارد.
تنسیت تأثیر معنادار در تعدیل را طه ین وامل مر و ه شرکت
و ا مماد مشمریا دارد.
تنسیت تأثیر معنادار در تعدیل را طه ین وامل فرد و ا مماد
مشمریا دارد.
تنسیت تأثیر معنادار در تعدیل را طه ین وامل اتمما ب فرهنگب
و ا مماد مشمریا دارد.

نتیجه

6.21

تأیید

5.632

تأیید

0.500

تأیید

0.642

تأیید

0.862

تأیید

0.552

تأیید
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بررسی نقش متغیر اعتماد در ارتباط بین عوامل فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و
عوامل مربوط به شرکت و تصمیم خرید
از آزمو سو ل همنظور تست ممغیر میااجب را سنجش معنادار تأثیر میااجب یک
ممغیر در را طه میا دو ممغیر دیگر اسمفاده مبشود .این آزمو را کسب امایج دقیق و معمبر
ایاز ه دادهها

زیاد دارد .در آزمو سو ل یک مقدار  z-valueمصاسبه مبشود و

درصورتبکه مقدار هدستآمده از  6/24یشمر اشد در سطح اطمینا  %23معنادار ود تأثیر
میااجب یک ممغیر تأیید مبشود .امایج ررسب اقش ممغیر ا مماد در ارتبا ین وامل فرد ،
اتمما ب ،فرهنگب و سازمااب و تومیم خرید در تدول  8امایه شده است.
جدول  .8نتایج آزمون سوبل
رابطه
میااجیگر ا مماد در را طه ین وامل فرد و تومیم خرید
میااجیگر ا مماد در را طه ین اگرش و تومیم خرید

مقدار اماره t
0/11
3

میااجیگر ا مماد در را طه ین ریسک درک شده و تومیم خرید

5/6

میااجیگر ا مماد در را طه ین منفعت درک شده و تومیم خرید

1

میااجیگر ا مماد در را طه ین وامل اتمما ب و فرهنگب و تومیم خرید

64/3

میااجیگر ا مماد در را طه ین توصیه افراد مشیور و تومیم خرید

2/03

میااجیگر ا مماد در را طه ین توصیه دیگرا و تومیم خرید

5/6

میااجیگر ا مماد در را طه ین شرایط اتمما ب و تومیم خرید

2/182

میااجیگر ا مماد در را طه ین مسئولیت اتمما ب شرکت و تومیم خرید

6

میااجیگر ا مماد در را طه ین وامل مر و ه شرکت و تومیم خرید

6/00

میااجیگر ا مماد در را طه ین کیفیت اطال ات و تومیم خرید

5/8

میااجیگر ا مماد در را طه ین شیرت شرکت و تومیم خرید

68

میااجیگر ا مماد در را طه ین موقعیت مکااب شرکت و تومیم خرید
میااجیگر ا مماد در را طه ین امنیت معامله و تومیم خرید

5/44
4

ا توته ه اینکه مقدار هدستآمده را تمامب ممغیرها میااجب وامل فرد از  6/24یشامر
است لیا در سطح اطمینا  %23معنادار ود اقش میااجب ا مماد در را طه ین وامال فارد ،

 | 009نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند| سال دهم |شماره  | 03پاییز 0033

اگرش ،ریسک درک شده و منفعت درک شده ا تومیم خرید تأیید مبواردد .همنناین اا
توته ه اینکه مقدار هدستآمده را تمامب ممغیرها میااجب وامال مر او اه شارکت از
 6/24یشمر است لیا در سطح اطمینا  %23معنادار اود اقاش میاااجب ا ممااد در را طاه این
وامل مر و ه شرکت و تومیم خرید ،تأثیر میااجب ا مماد در را طه این کیفیات اطال اات
و تومیم خرید ،تأثیر میاااجب ا ممااد در را طاه این شایرت شارکت و توامیم خریاد ،تاأثیر
میااجب ا مماد در را طه ین موقعیت مکااب شرکت و تومیم خرید تأیید مبوردد.
ا توته ه اینکه مقدار هدستآمده ،در سطح اطمینا  23درصد ،معنادار ود اقش
میااجب ا مماد در را طه ین توصیه افراد مشیور ا تومیم خرید تأیید امبوردد؛ اما معنادار
ود اقش میااجب ا مماد در را طه ین توصیه دوسما و آشنایا و تومیم خرید تأیید
مبوردد و هطورکلب در سطح اطمینا  23درصد ،معنادار ود اقش میااجب ا مماد در
را طه ین وامل اتمما ب و فرهنگب و تومیم خرید تأیید مبوردد.

بحث و نتیجهگیری
در سالها اخیر شبکهها اتمما ب در بال تبدیلشد ه خش تدایبااپییر اسمراتژ
کسبوکار هسمند و تعامالت شرکتها و مشمریا را هشدت تصت تأثیر قرار دادهااد .ا
افزایش مصبو یت شبکه اتمما ب ،این شبکهها ه یکب از منا تسمجو اطال ات را
خرید کا ها و خدمات تبدیل شدهااد و تأثیر زیاد

ر رفمار مورفکننده داراد .ازاینرو،

این پژوهش ه دابال شناسایب وامل مؤثر ر خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب و
تدوین الگو رفمار خرید مورفکننده در شبکهها اتمما ب را صنعت پوشاک است.
الگو پیشنیاد در این پژوهش که مبمنب ر ا مماد است ،یک دیدواه کلب از وامل فرد ،
وامل مر و ه شرکت و وامل اتمما ب و فرهنگب مؤثر ر رفمار خرید مورفکننده را
خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب فراهم اموده است.
در این پژوهش ،در ا مدا ا  66فروشنده پوشاک فعال در شبکهها اتمما ب مواببه
شد و ا تصلیل دادهها توسط ارمافزار مکسکیود اِ  ،الگو اولیه رفمار خرید مورفکننده
در شبکهها اتمما ب را صنعت پوشاک ارائه وردید .ر اساس امایج هدستآمده در
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خش کیفب ،مؤلفهها مؤثر ر خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب بارتااد از:
وامل مر و

ه شرکت (کیفیت اطال ات ،شیرت شرکت ،مکا شرکت و امنیت مبادله)،

وامل فرد

(ریسک ادراکشده ،منفعت ادراکشده و اگرش) و وامل اتمما ب و

فرهنگب (توصیه دیگرا  ،توصیه افراد مشیور ،مسئولیت اتمما ب و شرایط اتمما ب) .سپس
ر اساس امایج خش کیفب ،فرضیهها تصقیق تدوینشده و پس از آزمو کمب مدل ،امایج
فرضیهها مشخص وردید.
ر اساس امایج هدستآمده شیرت شرکت تأثیر ه سزایب ر ا مماد افراد ه شبکهها
اتمما ب و ه دابال آ تمایل آ ها ه خرید پوشاک از طریق این شبکهها دارد که این یافمه
ا امایج تصقیقات کیم و اوح - )0260( ،کیم و پارک - )0265( ،فنگ ،ژاگ ،سنسو و
مگننات )0266( ،و اسما یلب ،مردااب ،مطلبب ،هاشمب ولپایگااب )0263( ،همراسما است.
همننین رخوردار از مکا فیزیکب و موقعیت مکااب شرکت تأثیر ه سزایب ر ا مماد افراد
ه شبکهها اتمما ب و ه دابال آ تمایل آ ها ه خرید پوشاک از طریق این شبکهها دارد.
یکب از اگراابها افراد در خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب ،مر و

ه

امنیت معامله است که تأثیر ه سزایب ر ا مماد افراد ه شبکهها اتمما ب و ه دابال آ
تومیم خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب دارد که این امایج ا تصقیقات کیم و اوح،
( -)0260باتلب -)0263( ،کیم و پارک -)0265( ،اسما یلب ،مردااب ،مطلبب ،هاشمب
ولپایگااب -)0263( ،فورتس و ریما )0264( ،هم راسما است .از سو دیگر کیفیت اطال ات
شامل تیا یت اطال ات ،ارائه اطال ات قا لاطمینا  ،موردایاز و هروز ،تأثیر ه سزایب ر
تمایل افراد ه خرید از طریق شبکهها اتمما ب دارد که این امایج ا تصقیقات ل (-)0261
باتلب -)0263( ،کیم و پارک -)0265( ،اسما یلب ،مردااب ،مطلبب ،هاشمب ولپایگااب،
( -)0263چن و چااگ ( – )0268پوات ،کارواتال و رودریگرز -)0263( ،هوااگ ،لب و
کیم -0266 ،ارکا و ایوااس -0264 ،ه ا  ،هائو و دوا ،)0263( 6کیم و اوح (،)0260
همراسما است؛ نا راین ازآاجاکه امنیت مبادله و کیفیت اطال ات ،تعیینکننده قو ا مماد در
1. Bai, Yao & Dou
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شبکهها
ویژها

اتمما ب هسمند ،مدیرا شرکتها

اتمما ب اید توته

فعال در شبکهها

ه این وامل امایند و پیشنیاد مبشود شرکتها فعال در شبکهها اتمما ب

اقداماتب را در این زمینه راامهریز امایند که ازتمله این اقدامات مبتوا ه طرابب تیاب
سایت ،اسمفاده از تواویر اکیفیت ،هروزرسااب سری اطال ات ،ارائه اطال ات صادقااه و
مل ه تعیدات در زما تعیینشده ،تصویل مصوول در زما مقرر و امکا تعویض و
مرتوع امود مصوو ت خریدار شده در مدت معین پس از خرید و اشاره امود .همننین
ارائه اطال ات تاابب اظیر شیوه ترکیب پوشاک ا هم ،معرفب رادها و مدها سال و ...
مبتوااد ا ث تشویق افراد ه خرید از شبکهها اتمما ب وردد.
همننین امایج تصقیق اشا داد که توصیه دوسما  ،تأثیر معنادار

ر ا مماد افراد ه

خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب دارد که این امیجه ا امایج تصقیقات (باتلب،
( ،)0260وااگ و یو( ،)0263 ،چو و شب( ،)0266 ،کیم و همکارا ( ،)0260 ،کیم و اوح،
( ،)0260کیم و پارک( ،)0265 ،هوااگ و همکارا ( ،)0266 ،وااگ و چااگ،)0265 ،
(باتلب و سیمز( ،)0263 ،تودر و آداموپولوس ( ،)0266 ،ا کریشنا و همکارا ،)0266 ،
(هاسیائو و همکارا ( ،)0262 ،وااگ ،چنگ و تواگ )0263 ،همراسما است .ر اساس امایج
تصقیق ،اسمفاده از افراد مشیور را تبلیغ پوشاک تأثیر

ر ا مماد افراد ه این شبکهها و ه

دابال آ  ،تمایل افراد را خرید پوشاک از طریق شبکهها اتمما ب ادارد که ریشه این امر
را شاید موا ه افزایش آواهب مردم از قود تجار و مالب این افراد مشیور در توصیه
مصوو ت دااست و این امر ا ث مبشود تأثیر

ر تمایل افراد ه خرید از طریق این

شبکهها اداشمه اشد.
از سو دیگر ،امایج اشا داد که یکب از اگراابها افراد در خرید پوشاک از طریق
شبکهها

اتمما ب ،ریسکها

ادراکشده ااشب از دم تصویل هموق  ،دم تطا ق

مصوول ا اامظارات مورفکننده ،دم رخوردار از کیفیت اد اشده و ...مب اشد که تأثیر
ه سزایب ر دم ا مماد افراد ه شبکهها اتمما ب و ه دابال آ

دم خرید پوشاک از

طریق شبکهها اتمما ب دارد که این امیجه ا امایج تصقیقات [(آمارو و دوارت ( ،)0263 ،ه
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ا  ،یائو و دوا( ،)0263 ،چاکرو ارتب و اونب( ،)0264 ،سوتو آکوسما ،مولیناکاسمیلو،
لوپزایکو س ،کولوموپا سیوس( ،)0266 ،هوااگ ،لب و کیم( ،)0266 ،شیااگ ،ژاگ ،لب
و ژائو ])0264 ،همراسما است .همننین امایج هدستآمده اشا داد افراد در صورتب از
شبکهها اتمما ب خرید مبکنند که ابساس امایند این اوع خرید ،منافعب را آ ها ه
همراه خواهد داشت .ازتمله مناف ادراکشده ااشب از خرید پوشاک از طریق شبکهها
اتمما ب مبتوا ه فرآیند پرداخت رابتتر ،امکا مقایسه مصوو ت ،امکا خرید در هر
زما و مکا  ،امکا رخوردار از تخفیفها مالب یشمر اسبت ه خرید سنمب و  ...اشاره
امود که امایج تصقیق اشا مبدهد این مناف  ،تأثیر مثبت ر ا مماد مورفکنندوا ه این
شبکهها و ه دابال آ تومیم خرید پوشاک از طریق این شبکهها دارد و این امیجه ،ا امایج
تصقیقات [(لئو ،چو ،هوااگ و چن( ،)0264 ،چا و لب( ،)0264 ،سوتو آکوسما،
مولیناکاسمیلو ،لوپزایکو س ،کولوموپا سیوس( ،)0266 ،دوها ،النیال و مکشا ،)0262 ،
(شیااگ ،ژاگ ،لب و ژائو( ،)0264 ،آمارو و دوارت( ،)0263 ،ارکا و ایوااس،)0264 ،
(بسب اهلل و همکارا ( ،)0264 ،پارک ،آهن ،تاویسا و ر  ])0262 ،همراسما است .امایج
هدستآمده همننین اشا داد اگرش افراد اسبت ه شبکهها اتمما ب تأثیر ه سزایب ر
ا مماد افراد ه شبکهها اتمما ب و ه دابال آ تمایل آ ها ه خرید پوشاک از طریق این
شبکهها دارد که این امیجه ،ا امایج تصقیقات [(آواگ و المور ( ،)0264 ،آمارو و دوارت،
( ،)0263چاکرو ارتب و اونب( ،)0264 ،لب و هواگ ])0264 ،همراسما است .از سو
دیگر ،امایج تصقیق باکب از تأثیر ا مماد افراد اسبت ه شبکهها اتمما ب ر تمایل آ ها ه
خرید پوشاک از طریق این شبکهها است که این امیجه ،ا امایج تصقیقات [(آمارو و دوات،
( ،)0263چاکرو ارتب و اونب( ،)0264 ،چو و شب( ،)0266 ،ارکا و ایوااس،)0264 ،
(باتلب( ،)0263 ،بسب اهلل و همکارا ( ،)0264 ،پارک ،آهن ،تاویسا و ر ،)0262 ،
(دوها ،النیال و مکشا ( ،)0262 ،لب و هواگ( ،)0264 ،لین ،هسو ،چن و فااگ،)0261 ،
(شیااگ ،ژاگ ،لب و ژائو ])0264 ،همراسما است.
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مشارکت علمی تحقیق
مدل ایایب این تصقیق که درواق میمترین خروتب آ مصسوب مبشود در شکل  8امایش
داده شده است که در بقیقت اوآور اصلب این پژوهش مب اشد چراکه در این مدل میا
وامل مؤثر ر خرید پوشاک و پیامدها خرید در شبکهها اتمما ب ،را طه رقرارشده
است .ضمن اینکه "مسئولیت اتمما ب"" ،شرایط اتمما ب"" ،توصیه افراد مشیور" و
"هنجارها اتمما ب" ه نوا ممغیرها اتمما ب و فرهنگب" ،مصل فروش آفالین شرکت
" ه نوا ممغیر مر و

ه شرکت از یافمهها این پژوهش مب اشند .این ممغیرها در تدول

شماره  0ا سماره مشخصشدهااد .تاکنو هرکدام از پژوهشها ااجامشده در شبکهها
اتمما ب ،ه ررسب تعداد از وامل مؤثر ر خرید افراد در شبکهها اتمما ب پرداخمهااد؛
اما در این پژوهش ،وامل و ممغیرها تدید

ه اد یات موتود افزوده شد و مجمو ه

وامل مورد ررسب قرار ورفت .این وامل در وروهها " وامل فرد " " ،وامل مر و ه
شرکت" و " وامل اتمما ب و فرهنگب" دسمه ند شداد که تزء اوآور این پژوهش
مب اشد و این مجمو ه را صنعت پوشاک مورد آزمو قرار ورفت .در این پژوهش ،تأثیر
تعدیلور "تجر ه خرید" و "تنسیت" افراد ر را طه وامل فرد  ،وامل مر و

ه

شرکت و وامل اتمما ب و فرهنگب ر ا مماد افراد ه شبکهها اتمما ب مورد ررسب قرار
ورفت که از یافمهها پژوهش مب اشد .همننین اقش وامل مؤثر ر خرید ،ا میااجبور
ا مماد و تومیم خرید ،ر رو پیامدها آ ایز از یافمهها این پژوهش مصسوب مبشود.
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شبکههای اجتماعی

شبکههای اجتماعی

عوامل فردی

 جنسیت تجربه خرید ازشبکههای اجتماعی

 منفعت ادراک شده از خریددر شبکههای اجتماعی
 ریسک ادراک شده از خریددر شبکههای اجتماعی
 نگرش نسبت به خرید درشبکههای :
اجتماعی

وفاداری به
شبکههای
اجتماعی

توصیه به
دیگران
اجتماعی

عوامل اجتماعی و فرهنگی

اعتماد به
شبکههای
اجتماعی

تصمیم به
خرید از
شبکههای
اجتماعی

خرید مجدد از
شبکههای
اجتماعی

 توصیه دیگران در شبکههایاجتماعی
 شرایط اجتماعی توصیه افراد مشهور هنجارهای اجتماعی-فرهنگی

عوامل مربوط به شرکت

 جنسیت تجربه خرید ازشبکههای اجتماعی

 کیفیت اطالعات سایتهای شبکهاجتماعی
 شهرت شرکت محل فروش آفالین شرکت امنیت معامله در شبکههایاجتماعی
 اندازه شرکت در شبکههایاجتماعی

شبکههای اجتماعی

شبکههای اجتماعی

شکل  .8مدل نهایی پژوهش
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پیشنهادها
ا ارائه اطال ات تیاب ،مرتبط ،هروز و قا لاطمینا در اره مصوو ت ،همننین ا تولید
مصموا در اره موضو ات تیاب مااند شرکت ،اوآور ها و موفقیتهایش و پشتصصنه
کسبوکار و کارکنا  ،ر ا مماد و رفمار خرید افراد تأثیرویاراد .در این راسما پیشنیاد
مبشود کسبوکارها فروش پوشاک ،را تولید مصموا سایت شبکه اتمما بشا ،
اسمراتژ و راامه داشمه اشند و از هشمگها مناسب را دسمه ند پیامها و مصمواها
اسمفاده امایند .پیشنیاد مبشود در سایت اتمما ب شرکت ،آدرس و شماره تلفن درج
وردد؛ زیرا رخوردار شرکت از مصل فروش آفالین ،آدرس و شماره تلفن ،ا ث ا مماد
افراد مبشود .بمب درصورتبکه شرکت قادر ه رخوردار از مصل فروش آفالین هطور
دائمب امب اشد ،پیشنیاد مبشود در دورهها زمااب مخملف اقدام ه فروش آفالین اماید.
پیشنیاد مبشود ا اامشار اطال ات تاابب در اره پوشاک اظیر اصوه هماهنگ کرد راگ
لباس ،معرفب مدها تدید ،معرفب راگ سال و لباس مناسب را موقعیتها اتمما ب
مخملف و  ...در تیت خرید و ه دابال آ وفادار و ایجاد امکا توصیه ه دیگرا وام
رداراد.
ا توته ه فرهنگ تم ورایب در ایرا  ،افراد تمایل زیاد
یکدیگر هسمند و اظر مثبت و یا منفب دیگرا تأثیر زیاد

ه رقرار ارتبا

ا

ر تومیمویر آ ها دارد .در

این راسما پیشنیاد مبشود از روشها مناسب را تشویق افراد را مشارکت در مرورها
و یا اظر مثبت خود در اره مصوول و شرکت اسمفاده شود .اامشار مصموا تولیدشده
توسط مشمریا اظیر قدردااب ،تجر ه خرید آ ها و  ...تأثیر زیاد

ر ا مماد و ه دابال آ ،

رفمار خرید مشمریا خواهد داشت .همننین پیشنیاد مبشود ا مطرح امود پرسش و
پاسخ در اره موضو ات اتمما ب و همننین مطرح امود موضو ات مورد القه کار را
در زمینه مسائل اتمما ب ،زمینه تعامل میا افراد و همننین افراد و شرکت را فراهم امایند.
همننین از طریق افراد مشیور ،اینفلوئنسرها و الورها

مناسب (که مرتبط ا

مصوول و مشمریا شما اشند ،دابال کنندوا زیاد داشمه و تأثیرویار زیاد

ر آ ها

دهدشتی شاهرخ و دانشپرور | 002

داشمه اشند) خرید از شبکه اتمما ب خود را ه کار را توصیه کنند و یا ا ارسال امواه
مصوول را این افراد مشیور ،آ ها را ه اشمراک تجر یاتشا تشویق اموده و از تأیید
آ ها ه نوا ا زار

را تبلیغ اسمفاده کنند .از سو دیگر ا شناسایب شرایط اتمما ب

مؤثر ،درصدد ارائه راهکارهایب را افزایش تمایل افراد ه خرید رآیند.
ازآاجاکه ادراک مورفکنندوا از ریسک ،تعیینکننده قو ا مماد در شبکهها
اتمما ب است ،پیشنیاد مبشود شرکتها اقداماتب را در این زمینه راامهریز امایند که
ازتمله این اقدامات مبتوا ه امکا تعویض و مرتوع امود مصوو ت خریدار شده
در مدت معین پس از خرید ،تصویل مصوول در زما مقرر ،ایجاد مکاایزمب تیت مطمئن
ساخت مشمر از ایمن ود و امااتدار در بفظ اطال ات اشاره امود .در این راسما
همننین پیشنیاد مبشود شرکتها ا اامشار اطال ات در اره تنس پارچه ،امایش
راگ ند مصوو ت ،ارائه تدول سایز و همننین امایش مصوول از زوایا مخملف،
سمر ایمن و قا لا مماد فراهم امایند تا مشمریا موااند دو اگرااب خرید خود را ااجام
دهند.
از سو دیگر شرکتها اید تالش امایند ا در اظر ورفمن منافعب اظیر تخفیفها
ویژه یا قر هکشب ،امکا دسمیا ب ه قیمتها کممر در مقایسه ا خرید بضور  ،تصویل
رایگا مصوول ،امکا ارسال چند مدل و سایز از پوشاک خریدار شده را مشمر
همنظور مقایسه و اامخاب مصوول مورداظر مشمریا را تشویق ه خرید امایند .همننین
پیشنیاد مبشود سایتها اتمما ب ا ارائه اطال ات مناسب ،زمینه مقایسه مصوو ت را
را مشمریا فراهم امایند .از سو دیگر شرکتها مبتوااند ا ارائه خدمات و مصوو ت
سفارشب را مشمریا  ،همننین هکارویر مشارکت داوطلبااه افراد در یا ایده در اره
طرابب مصوول و یا شرکت اسمفاده امایند
در این پژوهش ،تنیا تنسیت ه نوا ممغیر تعدیلور مورد ررسب قرار ورفمه است .ه
مصققا آتب پیشنیاد مبشود سایر ممغیرها تمعیت شناخمب اظیر سن و سطح درآمد افراد
ایز مورد ررس ب قرار دهند .در این تصقیق تأثیر توصیه افراد مشیور مورد ررسب قرار ورفمه
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است .ازآاجاکه افراد مشیور شامل ازیگرا  ،الورها و اینفلوئنسرها است ،پیشنیاد مبشود
در تصقیقها آتب تأثیر این افراد هطور تداوااه در صنعت پوشاک مورد ررسب قرار
ویرد.
همااند اغلب مطالعات مبمنب ر اظریه

رخاسمه از دادهها ،یافمهها این مطالعه ا

اتکاء ه دیدواهها و تجر یات افراد اسبماً مصدود باصلشده که این اارسایب مبتوااد
تعمیمپییر اظر یافمهها تصقیق را ا مصدودیتهایب همراه کند.
این پژوهش در راسما

طرابب مدل رفمار خرید مورفکننده در شبکهها

اتمما ب ،در سطح کسبوکار ااجاماشده لکه هطورکلب در سطح شبکهها اتمما ب
ااجامشده است .مدل طراببشده در این پژوهش ،را افراد ا درآمد مموسط و مموسط رو
ه پایین مب اشد و پوشاک کنر را در ر امبویرد.
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