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Abstract
the emergence of social networks is one of the most
influential 20th century phenomena, so recognizing the
functions of these networks is a necessity. nowadays,
social networks have a good place among the public,
and it is increasingly welcomed by this phenomenon
due to easy access to it. by the growth of social
networks, these networks also have entered a new
phase. the aim of this study is to identify and rank the
factors affecting the rate of shopping on online social
networks. the present study is applicable in terms of
target and in terms of method, it is a correlation of
correlation type that is collected using questionnaire
and survey method. the population of this study is
infinite and includes users of social networks, using
simple random sampling method and 315 acceptable
samples were selected. the analysis of data by using the
fuzzy topsis method and the results of the study showed
that "trust to seller", "availability of goods" and "cost
savings" and "cost savings" are the most important and
most influential factors and "adventure in shopping
process" is the most attractive factor.
Keywords
Marketing, social media, social media marketing, fuzzy
topsis.

چکیده
پيدايش شبکههای اجتماعي يکي از تأثيرگذارترين پديدههای قرن
 لذا شناخت کارکردهای اين شبکهها يک،بيستويک است
 امروزه شبکههای اجتماعي جايگاه.ضرورت بهحساب ميآيد
مناسبي در بين عموم به دست آورده و با توجه به دسترسي آسان به
 با رشد.آن روزبهروز استقبال از اين پديده رو به افزايش ميباشد
شبکههای اجتماعي خريد از اين شبکهها نيز وارد مرحله جديدی
 هدف از اين مطالعه شناسايي و رتبهبندی عوامل مؤثر بر.شده است
 پژوهش حاضر.نرخ خريد در شبکههای اجتماعي برخط است
 تحقيقي از نوع،ازنظر هدف کاربردی بوده و برحسب روش
،همبستگي است که با بهکارگيری ابزار پرسشنامه و روش پيمايشي
 جامعه آماری اين پژوهش.دادههای موردنياز جمعآوریشده است
نامحدود و شامل کاربران شبکههای اجتماعي ميباشند و از روش
513 نمونهگيری بهصورت تصادفي ساده استفاده گرديده و تعداد
 تجزيهوتحليل دادهها با استفاده روش.نمونه قابلقبول انتخاب شد
کانو و رتبهبندی با تکنيک تاپسيس فازی انجامشده و نتايج پژوهش
 «فراهم بودن اطالعات کاال» و،»نشان داد که «اعتماد به فروشنده
«صرفهجويي در هزينه» مهمترين و تأثيرگذارترين عوامل و
-«ماجراجويي در فرآيند خريد» جذابترين عامل در خريد از شبکه
های اجتماعي هستند
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مقدمه
رشد فناوریها بهویژه فناوری اطالعات و گستتر روزافتنون
آن در جوامع بشری ،منجر به ایجاد تغییرات بسیار گستتردهای
شده است .تحوالت معاصر درزمینهی فناوری اطالعات ،ظهور
مفاهیم و فلسفه جدید به لحاظ سیاستی و اتتصتادی نیتاز بته
توستتعه مستتتمر کتتارایی و ا رباشتتی فنتتاوری اطالعتتات دارد
(حسینی دهشیری و همکاران .)0831 ،یکی از پدیدههای بسیار
فراگیری که در چند سال اخیر روی شبکهی اینترنت به وجتود
آمتتد ،پیتتدایک شتتبکههای اجتمتتاعی استتت .فمتتای مجتتازی
شبکههای اجتماعی اینترنتی یکی از مهمتتری ابنارهتا بترای
نمود آ ار جهانیشدن استت .ایت فمتای مجتازی ،عرصتهی
وستتیعی از اطالعتتات و نمودهتتای ماتل ت معنتتایی را ایجتتاد
میکند .مدیران هوشمند ،ای شتبکهها را زیتر نرتر دارنتد تتا
ببیننتتد متترد چتته عالینتتی دارنتتد ،آرزوی آنهتتا چیستتت و
بهطورکلی چه در سر میپرورانند؛ سپس تا حد امکتان از ایت
ایدهها برای فرصت سازی و حتتی محتك زدن محصتوالت و
خدمات جدید بهتره میبرنتد( .باشتی و علویهته .)2101 ،بتا
همهگیر شدن اینترنت کسبوکارها بهسوی اینترنتتی شتدن و
خریدوفرو آنالی روی آوردند؛ چراکه در ای محیط کسب-
وکارهای کوچك که در محیط واتعی به دلیل با بودن هنینهی
تبلیغات و وجود رتبتای بتنرم مجتالی بترای تبلیتش نداشتتند
فرصتی برای تبلیغات ارزانتیمت و بهتولمعروف فرصتی برای
عرضاندا پیدا کردند و کسبوکارهای اینترنتی شکل گرفتنتد
بحث رتابتپذیری از مهمتری دغدغههای تجتارت و فعالیتت
در محیط پویا و رتابتی امروز بهخصتو در کستبوکارهتای
اینترنتی است .امروزه محیط زندگی بهطور روزافنون بهستوی
اتتصاد مبتنی بر خدمات پتیک متیرود .ختدمات کته ازجملته
مباحث تازۀ مدیریت است ،تلب ارز آفری در اتتصاد تلمتداد
میشتتود( .متتودی و میرکتتاظمی )0831 ،امتتروزه اهمیتتت
شبکههای اجتماعی در تصمیمگیری خرید مشتریان ،بهسرعت
در حال افنایک است؛ زیرا شبکههای اجتماعی در شکلگیری
عنیدهی عمومی مؤ رند .تحنینات انجا شده توسط بازاریابتان
نشان داده است که مصرفکنندگان بته ستایتهای اجتمتاعی
میروند تا با محصوالت یك نا تجاری و کمپی های تبلیغاتی
آن آشنا شوند برای مثال کوکاکوال و پپسی هتردو برنامتههای
وفاداری مشتری را جهت تعامل بتا مشتتریان از طریتر ارا ته
تبلیغات ویژه و رایگان بهصورت آنالی عملی کردند .عالوه بر
ای  ،مشتریان ،وبسایتهای شبکههای اجتماعی را بتهعنوان
یك کانال خدماتی که در آن میتوانند در یكزمان مناسب بتا
پایگاه داده کسبوکارها ،تعامل داشته باشند؛ محننان معتندنتد

که ظهور رسانههای اجتماعی ،یك اننالب واتعی در ارتباطات
بازاریابی است و یکی از شایعتری انواع فعالیتها در اینترنتت،
رسانههای اجتماعی است که آمورفوس 0آن را بهعنوان نساه
جدیدی از ف آوریهای ارتباطی تعری کرده استت (آرمتان و
جاویدفر )0831 ،برنامههتای بازاریتابی مبتنتی بتر شتبکههای
اجتماعی معموالً بر ایجاد محتوایی که بتواند ضم جلبتوجته
کتاربران ستتایتهای اجتمتاعی ،آنهتتا را بته اشتتترا گتتذاری
محتتتوای متتوردنرر در شتتبکههای اجتمتتاعی ترغیتتب کنتتد،
متمرکنند .بدی ترتیب پیا شرکت  /سازمان  /فرد متوردنرر،
در تالب یك زنجیره از کاربری به کاربر دیگر است( .اعرمتی،
 )0831بازاریابان و مصرفکننتدگان در حتال حاضتر در حتال
گستر ارتباط خود از طریر رسانه جدید پویا به نا شتبکهی
اجتماعی هستند .ای جدیدتری توسعه در حوزهی تبلیغتاتی و
ارتباط با مشتریان است( .شری و همکاران)2103 ،2
تنریباً  31درصد از بازاریابان معتندند که تعامتل مصترفکننده
با محصوالت خود در شبکههای اجتماعی باعث افنایک درآمد
و حفظ مشتری خواهد شد و  31درصد از شرکتهای متوستط
و بنرم ایاالتمتحده در حال حاضتر از شتبکههای اجتمتاعی
برای اهداف بازاریابی استفاده میکنند؛ بنابرای  ،برنتدها اغلتب
مصتترفکنندگان را تشتتویر میکننتتد تتتا بتتا آنهتتا در س ت
شبکههای اجتماعی (مانند فیسبو  ،اینستاگرا و توییتر) بته
طرق ماتل (مثل الیك کردن ،اشتترا مجتدد و )...ارتبتاط
برترار کنند؛ بنابرای  ،خرد متعارف ای استت کته بازاریابتان از
مشتتتریان بتترای بازنشتتر پیتتا در متتورد محصتتوالت ختتود در
شبکههای اجتماعی بهره ببرنتد ( .گترول و استتفان)2103 ،8
امروزه جمع تابلتوجهی از جامعه ایران با خرید اینترنتی آشنا و
حداتل یكبار آن را تجربه کردهاند .برخی آمارهای غیررستمی
نشان میدهد حجم خردهفروشی اینترنتی در ایران طی  1سال
گذشته با رشد  0111درصدی از  11میلیتارد بته  111میلیتارد
ریال در ماه رسیده است.آمارها نشان میدهد در ستهماهه اول
سال  2100بیک از  %1/3از خردهفروشی در آمریکا از طریتر
اینترنت انجا شده و بعالوه رشد خردهفروشی اینترنتی  06برابر
خردهفروشی سنتی بوده است( .الحسینی المدرسی و همکاران،
 )0831هرچند پژوهکهای گستردهای پیرامون الگوهای خرید
و ایجاد زمینههای الز برای شناخت مشتتریان فروشتگاههای
اینترنتی در کشورهای پیشرفته انجا شده است و اگرچه ایت
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وی را مشاص میکند( .آندروا و همکاران )2101 ،0بازاریابتان
بر ای باورند که برای افنایک نرخ خرید مشتری تنهتا ستهراه
وجود دارد :افنایک تعداد مشتریان ،افنایک میتنان پتولی کته
مشتریان در هر خرید هنینه میکنند و افنایک تعداد خریدهای
مشتتتری( .ستتل انی و همکتتاران )0831 ،تحنینتتات همهنتتی
نشان دادهاند وفاداری و بازگشت مشتری نین تأ یر بستنایی در
خرید مجدد مشتری و درنتیجته بتاال رفتت نترخ خریتد دارد.
(محمودی و همکاران)0831 ،

موضوع در ایران نین مکتو نمانده و پژوهکهای ختوبی هتم
در ای خصو هم در خصو اهمیت و جایگاه شتبکههتای
اجتماعی انجا شده است که تابل استتناد متیباشتد ،ولتیک
سابنهی ایران در خصو پژوهکهای مترتبط بتا فنتاوری و
بهخصو شبکههای اجتماعی بهاندازهی سایر کشورها غنتی
نیست ،لذا ضروری است کته نستبت بته ایت موضتوع در
م لوب شود .از طرفی ای روزهتا کته همته درگیتر موضتوع
ویروس کرونا هستند ،تما سعی مسئوالن نرتا پنشتکی بتر
کاهک مینان شیوع بیماری حاصل از ای ویروس متمرکنشده
است؛ یکی از رو های مؤ ر در جلوگیری از شتیوع ابتتال بته
کرونا ویروس و اهمیت خریتد از طریتر اینترنتتی استت و در
میان پلتفتر هتایی کته بترای خریتد وجتود دارد شتبکههتای
اجتماعی از جایگاه حا ن اهمیتتی برختوردار استت .بتر همتی
اساس ای پژوهک سعی دارد کته بتا شناستایی و رتبتهبنتدی
نیازهای مشتریان در خرید از شبکههای اجتماعی تحنتر ایت
مهم را سرعت باشد.
 .1.1چارچوب نظري

کانو1

 .1.1.1مدل
مدل کانو برای ناستی بار در ستال  0330از ستوی پرفستور
نوریاکی کانو توسعه داده شد .ای مدل تادر است تا بتی سته
نوع نیازهای یك محصتول کته از راههتای ماتلت بتر روی
رضایت مشتری ا رگذار هستند ،تماین ایجاد کند .ای سه نتوع
نیاز عبارتاند از .0 :نیازهای النامی؛  .2نیازهتای تكبعتدی؛ و
 .8نیازهای جذاب.
نیازهاي الزامی به آن باتک از خصوصتیات محصتول یتا
خدمت اطالق میشود که در صورت ارضا شدن ،ا ر ناچینی بر
روی مشتری خواهند داشت ،ولی درصتورتیکه بتهطور کامتل
ارضا نشوند ،مشتری بسیار ناراضی خواهد شد.
نیازهاي یکبعدي :ارضای ای نوع نیازها راب های خ تی
با س رضایت دارد؛ به ای معنی که هرچه بیشتتر ایت نیتاز
تکمیل شود ،رضایت مشتری بیشتر تأمی میشود.
نیازهاي جذاب :ارضای ای نیازها ،رضتایت مشتتری را تتا
س باالیی برآورده کرده ،اگر مشتری آنها را دریافت نکنتد،
احستتاس نارضتتایتی نمیکنتتد .عتتالوه بتتر نیازهتتای النامتتی،
یكبعدی و جذاب؛ نیازهای بیتفاوت ،معکوس و سؤالبرانگین
نین بهعنوان نتایجی از مدل کانو میتوانند وجود داشته باشند.
نیازهاي بیتفاوت :وجود و یا عد یك ویژگی ،نته باعتث
رضایت و نه باعث عد رضایت میشود
نیازهاي معکوس :رعایت ویژگی بهصورت م لوب ،باعتث
عد رضتایت میشتود و رعایتت نکتردن آن ویژگتی ،باعتث
رضایت خواهد شد.

 .1.1.1بازاریابی شبکههاي اجتماعی
بازاریابی شبکههای اجتماعی را میتتوان بتهعنوان یكرشتته
جدید و تحولی در کسبوکار همانند بازاریتابی کتاال ،ختدمات،
اطالعات و افکار از طریر شبکههای اجتماعی بازاریابی معرفی
کرد .فعالیتهای بازاریابی از طریر برنامتههای آنالیت ستبب
تولید اطالعات در میان کاربران میشود و بتا تغییتر محتتوای
تولیدشده ،کاربر را تادر میسازد که برای آینتده کستبوکار
پیکبینیهایی انجتا دهتد و رفتتار خریتد مشتتریان ختود را
دتیرتر تحت نرر بگیترد .همهنتی جتذب مشتتریان جدیتد،
ایجاد آگاهی ،افنایک فرو و ایجاد وفتاداری در مشتتریان و
استفاده سریع و صرفهجویی در زمان را ممک میسازد(.آرمان
و جاویدفر)0831 ،
 .1.1.1نرخ خرید
نرخ خرید برای یك مشتتری برابتر بتا تعتداد خریتد و میتنان
هنینهای که برای خرید پرداختت متیکنتد تعریت متیشتود.
تحنینات گذشته نشان دادهاند که یك مشتری برای خرید هتر
محصول یا سه تصمیم اساسی روبرو هستتند ( )0خریتد ،عتد
خرید یا مینان خرید محصول ( )2انتااب نا تجاری محصول
و ( )8مندار هنینه خرید محصول که ای سه عنصر نرخ خرید
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تکنیك تاپسیس نین که توسط یون 2و هوانگ 8پیشنهادشده و
نیازهاي سؤالبرانگیز :بیتانگر زمتانی استت کته مشتتری
یکی از پرکاربردتری رو هتای حتل مستا ل چنتد شاخصته
سؤال را نفهمیده باشد ،نسبت به یك سؤال ستوتتفاهم ایجتاد
میباشد ،مفهو اصلی ای تکنیك بر ایت استاس استت کته
شود ،شرایط طرح سؤال مناسب نباشد و یا اطالعات موجود در
گنینهای را انتااب کند که نندیكتری فاصله اتلیدسی را بته
سؤال ناتص باشد .مدل کتانو در شتکل ( )0نمتایک دادهشتده
گنینه ایدهآل و دورتری فاصله اتلیدسی از گنینه ایدهآل منفی
است( .شاهی و صال زاده)0831 ،
داشته باشد در ای رو عالوه بر در نرر گرفت فاصتله یتك
رضايت مشتری
يکبعدی
معکوس
گنینه  Aiاز نن ه ایدهآل ،فاصله آن از نن ه ایدهآل منفی هتم
جذاب
بیتفاوت
در نرر گرفته میشود .واتعیات زیربنایی ای رو بهترار زیتر
ارائه ويژگی
عدم ارائه ويژگی
است:
الزامی
 )0م لوبیت هر شاخص باید بهطور یکنواخت افتنایک (کتاهک)
باشد( .هرچه  rijبیشتر ،م لوبیت بیشتتر و یتا بترعکس) کته
نارضايتی
بتتدان صتتورت بهتتتری ارز موجتتود از یتتك شتتاخص
مشتریو صالح زاده)1110 ،
شکل  .1مدل کانو (شاهین
نشتتاندهنده ایتتدهآل آن بتتوده و بتتدتری ارز موجتتود آن
مشاصکننده ایدهآل منفی برای آن خواهد بود.
 .1.1.1تحلیل کانو بهوسيیله رو تعیيین درجيه
 )2فاصله یتك گنینته از ایتدهآل (ایتدهآل منفتی) ممکت استت
بهترین و بدترین حالت هر ویژگی
بهصورت فاصله اتلیدسی (از توان دو ) و یا بهصورت مجموع
در ای رو از نتایج منتج شده از جدول نهایی کانو در جهتت
تدر م لر از فواصتل خ تی( 0معتروف بته فواصتل بلتوکی)
تعیی درصد افنایک رضایت مشتتری و کتاهک رضتایت وی
محاسبه گردد که ای امر بستگی به نرخ تبادل و جتایگنینی
استفاده میشود .در ایت رو بررستی میشتود اگتر ویژگتی
در بی شاخصها دارد(.محمدی و همکاران)0830 ،
موردنرر در محصول وجود داشته باشد به چه میتنان رضتایت
دررو تاپستتیس کالستتیك (شتتباهت بتته گنینتته ایتتدهآل
مشتری افنایکیافته و اگر ویژگی موردنرر وجود نداشته باشد
کالسیك) ،برای تعیی وزن معیارها و رتبهبنتدی گنینتههتا از
به چه مینان رضایت مشتری کاهک خواهد یافت.
منادیر دتیر و معتی استتفاده میشتود .در بستیاری از مواتتع
برای ای کار نتایج بهدستآمده از جدول فراوانی کانو را در دو
تفکرات انسان با عد ت عیت همراه است و ای عد ت عیتت
فرمول زیر ترارداده و میتنان بهتتری بتدتری حالتت را در دو
در تصمیمگیری تأ یرگذار است .در ایت شترایط از رو هتای
ستون جدیدی که به مدل اضافه میشود تعیی میگردد.
تصمیمگیری فازی استتفاده شتود کته رو تاپستیس فتازی
Better = (A+O) / (A+O+M+I) and
(شباهت به گنینه ایدهآل فازی) یکی از ای رو هاست .ایت
)Worse = - (M+O) / (A+O+M+I
1
رو اولی بار در سال  0332توسط چ و هوانتگ استتفاده
عالمت منفی موجود در فرمول بدتری حالتت ،بیتانگر میتنان
شد .در ای حالت عناصر ماتریس تصمیمگیری یا وزن معیارها
کاهک رضایت میباشد .ا بات ایت مستئله نیتن از فرمولتهای
و یا هر دو توسط متغیرهای پژوهک که توستط اعتداد فتازی
ارا هشده انجا میپذیرد .در فرمول بهتری حالت هرچه تعتداد
ارا هشدهاند ،ارزیابیشده و بتدی ترتیتب بتر مشتکالت رو
 Aبرای یك ویژگی افنایک پیدا کند آن ویژگی بیشتر باعتث
شباهت به گنینه ایدهآل کالسیك غلبته شتده استت .تفتاوت
افنایک رضایت میشود و اگر تعتداد  Aکتاهک یابتد ،میتنان
مدلهای ماتل ای رو در نوع عتدد فتازی استفادهشتده،
افنایک رضایت مشتری نین کاهک خواهد یافتت و در فرمتول
رو نرمتتالینه کتتردن و رو رتبهبنتتدی استتت(.ماتتتاری و
بدتری حالت هرچه تعداد  Mبرای یتك ویژگتی کمتتر شتود
همکاران)0831 ،
نارضایتی بیشتری به وجود میآورد و در صتورت افتنایک M
تنهتتا میتتنان نارضتتایتی افتتنایک پیتتدا نمیکنتتد( .کتتوچکی
 .1.1پیشینه پژوهش
تورانسرا ی و همکاران)0836 ،
 .1.1.1تکنیک تاپسیس فازي1
2
Yoon
Hwang
City-block-distance
Fuzzy Topsis

1

Chen

3
4
5
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علتتم و همکتتاران )2121( 0در پژوهشتتی بتتا عنتتوان رضتتایت
مشتری در خرید آنالی در بازارهای رو به رشد :یتك م العته
تجربی بته ارا ته متدل مفهتومی بتر استاس تحنینتات تبلتی
درزمینتهی خریتتد آنالیت پرداختنتتد .نتتتایج رگرستیون نشتتان
میدهد که خدمات مشتری ،کیفیتت اطالعتات ،زمتان پاست ،
تابلیت معامله ،تحویل ،ویژگیهای کاال ،امنیت  /حفتظ حتریم
خصوصی ،رو پرداخت راحت و تیمت تأ یر مثبتی بر رضایت
مشتری در خرید آنالی دارد .از دیدگاه متدیریتی ،ایت نتتایج
م العه پشتیبانی تصتمیمات سترمایهگذاری را بترای رضتایت
مشتری از خردهفروشان آنالی در مالنی فراهم میکند.

اعرمی ( )0011در پژوهشی با عنوان شناسایی و تعیی ا ترات
ابعاد بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنتالی شترکتهتا
نشان داد که بی بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد آنالیت
شرکتها راب ه مستتنیم و معنتیداری وجتود دارد .همهنتی
یکپتتارچگی در متتدیریت دانتتک ،متتدیریت زنجیتتره تتتأمی و
مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد آنالیت شترکتها تتأ یر
مثبت و معنیداری دارد .بی تمامی عوامل همبستتگی مثبتت
وجود دارد و مدیریت ارتبتاط بتا مشتتری بیشتتری ا تر را بتر
عملکرد آنالی شرکت دارد.
بهرامی و کیانی ( )0011در پژوهشی با عنوان تأ یر رسانههای
اجتماعی و اینترنت در بازاریابی رویدادهای ورزشی با م العته
و بررسی سایتها و شبکههای اجتمتاعی و همهنتی ترجمته
مناالت متفاوت در ای زمینته در چنتدی چتارچوب و ایتده را
ارا ه داد ،بهویژه مدل اکوسیستتم ورز  ،بازاریتابی رویتدادی،
بازاریابی ستتاره و تفاوتهتای بی المللتی در تماشتای ورز
برای ورز هتای ختا  ،همهنتی چتارچوبی بترای توستعه
استراتژی رسانههای اجتماعی پیشنهاد شد که میتوانتد بترای
ارزیابی وضعیت فعلی یك سازمان ورزشی و همهنی تستهیل
توسعه یك استراتژی رسانههای اجتمتاعی مورداستتفاده تترار
گیرد .نتیجه بازاریابی یکپارچه نشان داد افنایک بلتو ازلحتاظ
ایجاد یك استراتژی یکپارچته استت کته ترکیبتی از استتفاده
فعاالنه از سیستمعاملهای رسانههای اجتماعی و سیستمهای
داخلی با استفاده از رسانههای اجتماعی و جوامع استت کته در
وبسایت خود باشگاه یا فدراسیون تمرکن میکنند.

دنین و همکاران )2103( 2در پژوهشی بتا عنتوان انتدازهگیری
مبتنی بر کانو انترارات مشتری در صنعت خدمات خردهفروشی
آنالی در اروپا نشان دادند که مهمتتری مشتکلی کته بترای
اطمینان از انترارات و رضایت مشتری حل میشود ،مشکالت
ارتباطی است؛ بنابرای  ،بانكهای خردهفروشی اروپا ابتدا بایتد
بر اساس حل ای مشکل تمرکن کنند تا انترتارات مشتتری را
برآورده کرده و رضایت مشتتری را فتراهم آورد .ایت بانكهتا
باید تعداد الز پرسنل را برای ارا ه خدمات در مجاری ماتل
ازجمله رسانههای اجتماعی ،بانکداری موبایل ،تلفت از راه دور
ارا ه دهند .عالوه بر ای  ،ای پرسنل باید بهطور مؤ ر آمتوز
داده شوند تا کیفیت ارتباطات افنایک یابد.
آناستتتازی و دپسینستتو )2103( 8در پژوهشتتی بتتا عنتتوان
دهانبهدهان الکترونیکی برای خردهفروشان آنالی  :پیکبینی
کنندهی حجم و ارز به ایجاد مدلی پرداختند که تأ یر تعهتد
عتتاطفی ،تعهتتد تربتتانی بتتاال و رضتتایت مشتتتری را بتتر روی
یكخرده فرو آنالی با ابعاد حجم و ارز بررسی میکنتد
که از تکنیك معادالت ساختاری برای مدلسازی استفادهشتده
است یافتههای ای پژوهک نشان میدهد که رضایت و تعهتد
به تربانی باال تأ یر مهمی بر حجم و ارز دارنتد ،درحالیکته
تعهد عاطفی تنها بر ارز تأ یر میگذارد.

Alam et al
Dinçer et al

نبی میبدی و همکاران ( )0831در پژوهشی با عنتوان عوامتل
مؤ ر بر موفنیت شبکه اجتماعی حرفهای تاصصی یافتتههای
م العه کیفی در ایران دریافتهاند که  20عامل بترای موفنیتت
شبکه اجتماعی حرفهای تاصصی نیاز است که در چهتار بعتد
فرد ،ارتباطات ،محتوا و وبگاه ترار میگیرنتد .بنتابرای از دیتد
سیاستگذاران و کاربران برای موفنیتت شتبکههای اجتمتاعی
حرفهای تاصصتی بایتد بته عتواملی در طراحتی و متدیریت
شبکههای اجتماعی توجه کرد .بنیتاد یافتتههتا در ایت زمینته
رویآوری به عواملی است که سیاستگذار شتبکه را بهستوی
کاربست سیاستهای درست بترای حمتور و مشتارکت کتاربر
هدایت کند.

1
2

3 Anastasiy and Depsinzo
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تور و همکاران )2101( 0پژوهشی را با عنوان تتأ یر بازاریتابی
شبکه اجتماعی در مورد خرید مصرفکننده در پاکستان انجتا
دادند که در آن از تعهد مصترفکننده بتهعنوان یتك واست ه
استفاده شد .نتتایج نشتان میدهتد کته بازاریتابی شتبکههای
اجتماعی بهطور تابلتوجهی با تصد خرید مصرفکننده ارتبتاط
دارد .همهنتتی نشتتان میدهنتتد کتته مشتتارکت مصتترفکننده
بهعنوان یتك واست ه جن تی در نحتوه بازاریتابی شتبکههای
اجتماعی بر روی تصد خرید مصرفکننده عمل میکند.
یوگونتتا و همکتتاران )2101( 2در پژوهشتتی بتتا عنتتوان تتتأ یر
بازاریتتابی آنالی ت در رفتتتار مصتترفکنندگان در شتترکتهای
منتاب نیجریه ،تأ یر بازاریابی آنالی کارآمد ،ارتبتاط متؤ ر و
تحویل در زمان منرم بازدید و حمایت از مصرفکنندگان سته
فروشگاه آنالی انتاابشتده در  Imo State ،Owerriرا
موردبررسی ترار دادند و نشتان دادنتد بازاریتابی آنالیت یتك
کانال ارتباطی بازاریابی تابلاعتماد است که تأ یر تابتلتوجهی
بر منرم بازدیتد و حمایتت از مصترفکنندگان فروشتگاههای
آنالی دارد.

 .1.1رو شناسی پژوهش
با توجه به محتوا و هستیشناسی پژوهک ،رو شناستی ایت
پژوهک از نوع کمی بوده است .جامعته آمتاری ایت پتژوهک
کاربران شبکههای اجتماعی هستند که نامحدود تلنی میشود.
 %13از پاس دهندگان زنان و  %02را مردان تشکیل دادند کته
در ردهی ستتنی  03تتتا  01ستتال بودنتتد  %60پاست دهنتتدگان
دانشجوی کارشناسی و  %83دانشجوی کارشناسی ارشد بودند.
برای تعیی حجم نمونه از تاعتدهی نمونتهگیتری از جامعتهی
نامحدود استفاده شد که بر اساس جدول مورگتان تعتداد 836
نمونه اتااذ گردید با توجه به ماهیت پژوهک از رو نمونته-
گیری بهصورت تصادفی ساده بتهمنرور جمتعآوری اطالعتات
استفادهشده است و تعداد  801نمونه تابلتبول انتااب شد که
با استفاده از آزمون  KMOو بارتلت کفایت آن سنجیده شتد
که مینان ای شاخص ،تابلتبول ارزیابی شد.

جدول  .1کفایت نمونه

استماعیل ( )2101در پژوهشتتی بتا عنتتوان تتأ یر فعالیتهتتای
بازاریابی رسانههای اجتماعی در شده بر وفاداری برند :تأ یر
واس ه برند و آگاهی ارز دریافت کته بازاریتابی رستانههای
اجتماعی تأ یر تابلتوجهی بر وفاداری برند دارد؛ آگاهی برند و
آگاهی ارز  ،میان بازاریابی رستانههای اجتمتاعی و وفتاداری
برند ،میانجی است.
در پتژوهکهتایی انجا شتدهی پیشتتی منولتهیهتایی نریتتر
صرفهجویی در وتت و هنینته کمتتر موردبحتث ترارگرفتهانتد
حالآنکه اهمیت ای انگیتنههتا بتر کستی پوشتیده نیستت و
همهنی در اکثر پژوهکهای پیشی به عوامل لتذتگرایانته،
نریتتر کتتاو و متتاجراجویی بتتهطورکلی و در تالتتب عوامتتل
زیباییشناختی و یا تحت عنوان ویژگتیهتای ظتاهری بحتث
شده است لک ای عوامل فراتر از بحث زیبایی و ظاهر بتوده
و گاهأ مباحث روانشناسی را شامل میشتود .در ایت پتژوهک
سعی شده است با دیدگاه رینبینانهتری عوامل در نرتر گرفتته
شود همهنی سعی شده با استفاده از رو کتانو کته روشتی
کیفی است عوامل با دیدگاه دیگری رتبهبندی شود.
1 Toor et al
2 Ugonna et al

KMO and Bartlett's Test
1/321

معیار (شاخص کفایت نمونهگیری)KMO

238/380

مجذور خی

280

درجه آزادی(

111/1

مندار معناداری (

آزمون کرویت بارتلت

ابنار تحلیتل در ایت پتژوهک ،بهرهگیتری از رویکترد کتانو و
استفاده از نر افنار محنر ساختهی تاپسیس فازی میباشتد .از
حیث فرایندی نین شکل ) (2نمایانگر چگونگی انجا پژوهک
است.
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گنینههای مشاص (سؤاالت بسته) که پاس دهنده جوابهای
خود را بر آن درج میکند .سؤاالت بسته بهگونهای هستند کته
پژوهکگر برای هر یتك از آنهتا مجموعتهای از گنینتهها را
ارا ه میدهد تا پاس دهنده یکی را انتااب کنتد از پرسشتنامه،
بیشتر در تحنیر کمی استفاده میشود ،زیرا استاندارد بتودن و
ساختار منسجم پرسشنامه با رو کمی سازگارتر است .در ای
تحنیر از ابنار اندازهگیری پرسشنامه برای جمتعآوری دادههتا
استفادهشده است که به ای منرور از پرسشنامه استانداردشتده
در تحنینات استفادهشده است.

بررسی ادبیات و
سوابق موجود پیرامون
موضوع و کلمات کلیدی
شناسایی و بررسی
عوامل مؤثر بر فرآیند
ادبیات
مراجعه به خبرگان و

شناسایی عوامل نهایی مؤثر

نظرسنجی از آنها بابت

بر نرخ خرید در از شبکه-

تطبیق عوامل

های اجتماعی
طراحی پرسشنامهی
پیمایش میدانی

.1.1
.1.1.1

اجرای پیمایش و توزیع و

یافتههاي پژوهش
عوامل مؤثر در نرخ خرید از شبکههاي

اجتماعی
اگرچه تحنینات زیادی دربارهی خرید آنالی و کم و کی آن
صورت گرفته است باای حتال بحتثهتای انتدکی درزمینتهی
شناسایی عوامل مؤ ر بر نرخ خرید که بهطور خا تمرکن آن
روی شتتبکههای اجتمتتاعی باشتتد انجا شتتده استتت .در ای ت
پژوهک در گا اول جهت تعی عوامل مؤ ر بر نترخ خریتد از
شبکههای اجتمتاعی از منتابع کتاباانتهای ماننتد موتورهتای
جستجو در اینترنت و بانتكهتای اطالعتاتی ،منتاالت و  ...در
جهت شناسایی عوامل استفاده شد؛ در جستجوی ایت عوامتل
سعی شده است عواملی انتااب شتود کته هتم انگیتنههتای
منفعت طلبانه و هم انگینههای لتذتجویانته را متورد پوشتک
دهد؛ انگینههای منفعت طلبانه در با حرف ( )Bو انگیتنههتای
لذتگرایانه با حرف ( )Pو انگینههای اعتمادی ( )Tدر جدول
زیر نشان دادهشده است

جمعآوری پرسشنامهها

تحلیل با رویکرد کانو و
رتبهبندی به شیوه تاپسیس
فازی

نتیجهگیری و ارائه
پیشنهادها

شکل  .1گامهاي اجراي پژوهش

برای تعیی روایی صوری و محتوایی پرسشنامههتا ازنررهتای
متاصصان رشتههای تجارت الکترونیك ،بازاریتابی آنالیت و
شبکههای اجتماعی بهره گرفته و برای تعیی روایتی ستازه از
تحلیتتل عتتاملی تأییتتدی استتتفاده شتتد .بتترای تعیتتی پایتتایی
پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرون باخ استتفاده شتد کته
ضریب آلفا برای پرسشنامه کانو  0٫133اندازهگیری شد.
 .1.1.1مقیاس و طیف اندازهگیري پژوهش
در پژوهکهای علو رفتتاری از ابنارهتای ماتلفتی همهتون
پرسشنامه ،مصاحبه و دیگر رو های معمتول جهتت انتدازه-
گیری متغیرها استفاده میشود .انتااب نوع ابنار انتدازهگیتری
بستگی به ماهیت موضوع ،اهداف پژوهک و آزمودنیهتا دارد؛
بنابرای انتااب ابنار اندازهگیری مناستب یکتی از مهتمتتری
مراحل رو علمی پژوهک است کته میتوانتد محنتر را در
جمعآوری اطالعات کمك نماید .یکی از رو های جمعآوری
اطالعاتی که مستنیماً تابلمشاهده نیستند ،پرسشتنامه استت.
پرسشنامه مجموعهای است از سؤاالت کتبی و غالباً مبتنی بتر

جدول  .1عوامل مورداستفاده در پژوهش
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شناسه

ویژگی

منبع

B1

صرفهجویی در هنینه

علم و همکاران2121 ،

B2

صرفهجویی در زمان

علم و همکاران2121 ،

B3

راحتی

علم و همکاران2121 ،

B4

تنوع در انتااب

اسماعیلپور و گلدوزیان0831،

B5

فراهم بودن اطالعات

علم و همکاران2121 ،
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شناسه

ویژگی

منبع

B6

فندان تعامل اجتماعی

اسماعیلپور و گلدوزیان0831،

B7

خدمات سفارشی

اسماعیلپور و گلدوزیان0831،

T1

اعتماد به فروشنده

اسماعیل2101 ،

T2

تجربههای مشتری

تور و همکاران2101 ،

P1

ماجراجویی/کاو

اسماعیلپور و گلدوزیان0831،

P2

روابط اجتماعی

اسماعیلپور و گلدوزیان0831،

P3

آگاهی از روندها

اسماعیلپور و گلدوزیان0831،

ارز

P4
P5

اختیار و جایگاه

 .1.1.1تحلیل کلی عوامل
در جهت تعیی درصد افنایک و رتبهبندی رضتایت مشتتری و
کاهک رضایت وی از رو بهتری و بدتری حالتت استتفاده
میشود .در ای رو بررسی میشود اگر ویژگی متوردنرر در
محصول وجود داشته باشتد بته چته میتنان رضتایت مشتتری
افنایکیافته و در صورت عد وجتود ویژگتی بته چته میتنان
رضایت مشتری کاهک خواهد یافت.
گا اول در تحلیل کانو یافت فراوانی برای هتر طبنتهی ایت
رو  0است .ای تحلیل سادهتری نتوع تحلیتل دررو کتانو
است که اساس و پایهی سایر تحلیلهای ای تکنیك به شمار
میآید پس در ابتدا عوامل را بر اساس تعداد پاس طبنهبندی
میکند در ای تحلیل هر جفت سؤال باهم شمار میشود و
تعداد النامی ( ،)Mیكبعدی ( ،)Oجتذاب ( ،)Aبتیوجته (،)I
تابلتردید ( )Rو معکوس ( )Qبترای هتر جفتت ستؤال (هتر
عامل) معی میگردد.

اسماعیلپور و گلدوزیان0831،
علم و همکاران2121 ،

 .1.1.1اجراي مدل کانو
بهطورمعمول اجرای مدل کانو با شناسایی نیازهای مشتریان
آغاز میشود .بر همین اساس در این پژوهش نیز با مروری
بدتری حالت

بهتری حالت

طبنه

مجموع

معکوس

تابلتردید

بیتوجه

جذاب

یكبُعدی

النامی

رضایتمندی مشتریان شناسایی شدند که در ادامره برا انجرا

ویژگی

برررر روی ادبیرررات تح یرررق ۱1 ،ویژگررری بررررای کسررر

-1٫188

1٫008

M

802

1

1

03

81

30

081

در هنینه

تعدیل داده شد.

0

-1٫161

1٫002

M
1٫86

808

1

3

61

80

31

006

31٫63

M

801

00

1

01

01

30

008

زمان

ی

1٫113

1٫103

O

801

1

3

30

11

013

66

انتااب

-1٫133

1٫812

M

801

8

1

00

03

30

013

اطالعات

-1٫811

1٫011

I

801

28

01

000

01

61

03

اجتماعی

-1٫100

1٫121

O

808

1

1

30

12

30

63

اجتماعی است هست.

 1در چارچو نظری بهطور اجمالی به آن پرداختهشده است

سفارشی

ویژگرریهررای انتخا شررده توسررر کرراربران شرربکههررای

تعامل

انجررا پررذیرفت کرره نشرراندهنده طب هبنرردی و رتبهبنرردی

کاالهای

انجا محاسبات الز  ،طب هبندی و اولویتبندی ویژگیهرا

فندان

دومین روش گذراندن مراحل بهتررین و بردترین حالرت و

بودن

انتخا گردید که اولین و سرادهتررین آن اسرتفاده از مرد،

فراهم

روشهای گوناگون تحلیرل مردل کرانو ،دو روش از کرانو

در

پرس از تکمیررل پرسشرنامهها و اتمررا نظرسرنجیها ،از بررین

تنوع

شدند.

صرفه-

شبکههای اجتمراعی اسرت کره جهرت نظرسرنجی انتخرا

راحت

نمونه آماری  ۱13نفر از کاربران و خریرداران محصرول از

جویی در

پرس از شناسرایی معیارهررا ،پرسشرنامه کرانو طراحیشررده و

صرفهجویی

مطالعات تکمیلی و پاالیش معیارها تعداد آنها به  11معیار
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بدتری حالت

بهتری حالت

طبنه

مجموع

معکوس

تابلتردید

بیتوجه

جذاب

یكبُعدی

النامی

ویژگی

-0.800

0.387

M

315

0

0

32

31

91

161

فروشنده

اعتماد به

0.61
1

O
0.50
8
-

314

5

61

91

98

59

ن

ی

دیگرا

تجربه-

1٫216

A

801

1

1

008

001

12

01

1٫138

/کاو

ماجراجویی

-1٫823

1٫123

I

801

1

1

011

010

68

83

روابط

اجتماعی

-1٫631

1٫063

1٫813

1٫061

-1٫111

1٫020

M
I
M

801
801
800

1
8
1

1

66

80

32

0

010

62

32

08
082

1

13

61

13

31

روندها

آگاهی از

ارز
جایگاه

اختیار و

طبقه الزامی
ویژگی

اعتماد به فروشنده
فراهم بودن
اطالعات
صرفهجویی در
هزینه
اختیار و جایگاه

حالت

حالت

-0.800

0.387

0

-1,133

1٫812

2

-1٫188

1٫00

8

-1٫111

1٫020

0

اعتماد به فروشنده

-0.800

0.387

0

آگاهی از روندها

-1٫631

1٫063

1

راحتی

-1٫630

1٫863

6

صرفهجویی در زمان

-1٫161

1٫002

1

جدول ( )0نشان میدهد وجتود یتا عتد وجتود یتك ویژگتی
بهاندازه میتواند روی رضایت مشتری که منجر به خریتد وی
میگردد متؤ ر باشتد .ستتون بتدتری حالتت در ایت جتدول
مشاص میکند که عد وجود به ویژگی تا چه حتد میتوانتد
موجب عد رضایت و کاهک نرخ خرید مشتری شتود ،ستتون
بهتری حالت برعکس عمل میکند ایت ستتون وجتود یتك
ویژگی را متورد تحلیتل و بررستی تترار میدهتد و مشتاص
میکند که وجود یك ویژگی تا چه حد میتواند جذاب و سبب
خرید مشتری باشد ای جدول عوامل را از تأ یرگذاری بتاال تتا
کمتری تأ یر مرتب کرده است بر اساس ای نتتایج مشتاص
میشود که عامل اعتماد به فروشنده (فروشگاه) بیشتری تأ یر
رادار است چراکه نبود ای ویژگی بهشدت موجب نارضتایتی و
کاهک نرخ خرید از سوی مشتری میگردد؛ عامل صرفهجویی
در زمان دارای بعد جذابیت باالتری نستبت بته ستایر عوامتل
هست و وجود آن موجب خرید بیشتر مشتتری متیگتردد امتا
ستون بدتری حالت نشان میدهتد نبتود ایت ویژگتی خیلتی
نمیتواند نارضایتی مشتری را برانگیند لذا در پایی تری س
و جنت عوامل با تأ یرگذاری کمتر ترار میگیرد.
جدول ( )1نمایشی استت کته در آن بتر استاس جتدول (،)8
عتواملی کتته در طبنتتهی خوشتایند ترارگرفتهانتتد ،رتبتتهبنتتدی
شدهاند.

جدول  .1بهترین حالت و بدترین حالت براي عوامل
بدترین

حالت

حالت

ویژگی

ستون طبنه نشاندهنده چگونگی توزیع فراوانی ویژگیهتا بتر
اساس النامی ،یكبعدی و( ...رو مد) میباشد .ستتونهتای
بدتری حالت و بهتری حالت در جدول فوق با استفاده از مدل
کانو بهدستآمده است بر اساس ای جدول رتبهبندی طبنتهی
النامی م ابر با جدول ذیل است

بهترین

بدترین

بهترین

اولویت

اولویت

جدول  .1بهترین حالت و بدترین حالت براي
عوامل طبقه خوشایند
ویژگی
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بدترین حالت

بهترین حالت

اولویت

کاالهای سفارشی

-1٫100

1٫121

0

تنوع در انتااب

-1٫110

1٫10

2
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ویژگی

بدترین حالت

بهترین حالت

اولویت

وزن

ویژگی

اولویت

تجربهی دیگران

-0.611

0.508

8

1.301

اعتماد به فروشنده

0

1٫111

آگاهی از روندها

1

1٫163

راحتی

6

1٫182

صرفهجویی در زمان

1

جدول ( )1عوامل را بر اساس مینان بهتری حالت رتبتهبنتدی
کرده است بر اساس ای جدول عاملی اولویت بتاالتر دارد کته
بودن آن احساس رضایت بیشتری در مشتری ایجاد کند.
به همی شیوه عوامل طبنهی بیتفاوت نین رتبهبندی شتدهاند
که نتیجهی آن در جدول ( )6آمده است.
جدول  .6بهترین حالت و بدترین حالت براي
عوامل طبقه بیتفاوت
ویژگی

بدترین حالت

بهترین حالت

اولویت

فندان تعامل

-1٫811

1٫011

0

-1٫813

1٫061

2

-1٫823

1٫123

8

ارز
روابط اجتماعی

در جدول ( )6رتبهبندی بر اساس کمتری فاصله بتی بتدتری
حالت و بهتری حالت صورت گرفته است؛ چراکه اختالف کتم
بی بدتری حالت و بهتری حالت نمایانگر ای موضتوع استت
که بودن یا نبودن ویژگی برای کاربر تفاوت چندانی ندارد.
 .1.1.1اجراي رتبهبندي با تاپسیس فازي
با استفاده از تکنیك تاپسیس فازی هر طبنه از ویژگتیهتا را
رتبهبندی شدند؛ جدول ( )1رتبهبندی عوامل طبنهی النامی را
بر اساس نتایج تاپسیس فازی نشان میدهد.
جدول  .7اولویتبندي ویژگیهاي الزامی بر اساس
نتایج تاپسیس فازي

در ای جدول رتبهبندی با توجه اوزان و بر اساس کوچكتری
 Qصورت گرفته است (که همان اولویتبندی تاپسیس است)اولویتبندی عوامل طبنهی خوشتایند بته شتیوهی متذکور در
جدول ( )3نمایک دادهشده است.
جدول  .8اولویتبندي ویژگیهاي خوشایند بر
اساس نتایج تاپسیس فازي
وزن

ویژگی

اولویت

1.260

تنوع در انتااب

0

1.281

کاالها و خدمات سفارشی

2

1.201

تجربهی دیگران

8

در جدول ( )1رتبهبندی با توجه اوزان و بر اساس بتنرمتتری
 Q+صورت گرفته است
جدول  .8اولویتبندي ویژگیهاي بیتفاوت بر
اساس نتایج تاپسیس فازي
وزن
1٫802

ویژگی
ارز

اولویت
0

وزن

ویژگی

اولویت

1٫062

فندان تعامل

2

1.301

اعتماد به فروشنده

0

1٫031

روابط اجتماعی

8

1٫381

فراهم بودن اطالعات

2

1٫3

صرفهجویی در هنینه

8

1٫133

اختیار و جایگاه

0

در جدول ( )3به همی شیوه رتبتهبنتدی طبنتهی بتیتفتاوت
پرداخته شد و با توجه به معنی بیتفاوت بودن رتبتهبنتدی بتر
اساس کمتری فاصله بی  Q+و  Q-صورت گرفته است.
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اما با توجه به جدول ( )8تنها عامتل جتذاب در ایت پتژوهک
عامل «ماجراجویی/کاو » است ،ای عامتل همهنتی دارای
باالتری نرخ «بهتری حالت» است.

سعی در شناسایی و رتبهبندی عوامل متؤ ر بتر نترخ خریتد در
شبکههای اجتماعی برخط دارد تا به شکسته شتدن زنجیترهی
انتنال ویروس کرونا کمك کرده باشد.

 .1.1بحث و بررسی
باهم گیر شدن اینترنت کسبوکارها بهسوی اینترنتی شتدن و
خریدوفرو آنالی روی آوردند؛ چراکه در ای محیط کسب-
وکارهای کوچك نین فرصت تبلیغتات و عرضانتدا داشتتند و
کسبوکارهای اینترنتی شکل گرفتند؛ امتا بتا پدیتدار شتدن و
گستر شبکههای اجتماعی و همهگیر شدن آن کسبوکارها
رفتهرفته بهسوی ای شبکهها روی آوردند و بتاال بتردن نترخ
خرید در ای شبکهها نین بته معمتالت صتاحبان کستبوکتار
اضافه شد پیکازای پژوهکهایی با محوریت کستبوکتار در
فمای اینترنت شکلگرفته است؛ اما تمرکن بر روی شبکههای
اجتماعی کمتتر بتوده استت .همهنتی بتا توجته بته ایت کته
فروشگاههای س شهر جنت یکی از سه مرکن مهم ابتتال بته
ویتتروس کرونتتا (فروشتتگاههتتا پمپبننی هتتا و بیمارستتتانها)
هستند ،خریتد اینترنتتی را میتتوان راهکتاری مهتم در ت تع
زنجیره مبتالیان به کرونا بهحساب آورد که بهنوعی ،از سرعت
گستر آن جلوگیری خواهد کرد .درواتع ،با خرید اینترنتتی و
یا خرید از شبکههای اجتماعی ،حمور مرد در اماک عمتومی
کاهک مییابد ،کاهک حمور مترد در امتاک عمتومی ،کتم
شدن تماسها و تعامالت رودررو را بته دنبتال دارد و کتاهک
تماس مرد نین ،به کنترل شیوع بیماری کرونا میانجامتد .بتا
توجه به پیشرفت علم و تکنولتو ی در عرصته ظهتور و بتروز
فروشگاههای اینترنتی و از طرفی ،استنبال چشتمگیر مترد از
خرید آنالی  ،ای ضرورت اتتمتا میکنتد کته فروشتگاهها در
بستر اینترنت و شتبکههتای اجتمتاعی هتم نستبت بته ارا ته
محصوالت و خدمات باکیفیت ،همراه با آرامک و ایمنی کامتل
اتدامات الز را انجا دهند .همچنتی  ،ستازمانهای ذیربتط
نین ،باید در عرصه تیمتگذاری مناسب با رو هتای صتحی
کنترل تیمتها نرارتهای کافی را به عملآورند؛ چتون ایت
اتدامات ،راب ه مستنیمی با بحث مشتری مداری فروشگاههای
آنالی دارد( .کرونا ویتروس و اهمیتت خریتد آنالیت ) خریتد
آنالی بهغیراز ای که در کاهک همهگیر شدن ویروس کرونتا
ننتتک اساستتی دارد ،در متتدیریت صتتحی زمتتان و نیتتن ،در
جلوگیری از ترافیك سنگی و کاهک آلودگی هتوا و آلتودگی
صوتی تأ یر چشمگیری خواهد داشت .درای بی ای پتژوهک

 .1.1نتیجهگیري
هدف اصلی هر تحنیر دستیابی به یافتههایی است که بتتوان
از آنها برای ارا ه راهکارهای عملی و کاربردی بهتره گرفتت.
بهرهگیری از یافتههای یك پژوهک همهنی میتواند راهنمتا
و راهگشای دیگر پژوهشگران در انجتا پژوهکهتای مشتابه
باشد .یافتههای ای پتژوهک حتاوی نکتات ارزنتدهای بترای
سیاستگذاران ،بازاریابان و فروشندگان آنالی است و میتواند
به آنان کمك کند تتا بترای افترادی بتا خصوصتیات متفتاوت
استراتژیهای مناسبی را طراحی کرده و بتوانند عناصتر آمیتنه
بازاریابی را بهطور مؤ رتری در تجارت آنالی بهکارگیرنتد .بتر
اساس یافتههای پژوهک رتبهبندی عوامل بتر استاس تحلیتل
بیشتری فراوانی به شرح ذیل است:
الزامی :صرفهجویی در هنینه ،اعتماد بته فروشتنده ،صترفه-
جویی در زمتان ،راحتتی ،فتراهم بتودن اطالعتات ،آگتاهی از
روندها ،اختیار و جایگاه.
یکبعدي :تنتوع در انتاتاب ،کاالهتا و ختدمات سفارشتی،
تجربهی دیگران.
جذاب :ماجراجویی/کاو .
بیتفاوت :فندان تعامل اجتماعی ،ارتباط اجتماعی و ارز .
که بر اساس رتبهبندی انجا شده در طبنهی النامی اعتماد به
فروشنده و فراهم بودن اطالعات در اولویتهتای اول و دو و
دارای بیشتری اهمیت است و صرفهجتویی در زمتان اهمیتت
کمتری را نسبت به سایر عواملی که در ای طبنه ترار دارند را
دارا است.
در رتبهبندی طبنهی یكبعدی (خوشایند) طبر آنهه در جدول
( )1آمده است «کاالها و خدمات سفارشتی» در اولویتت برتتر
نسبت به «تنوع در انتااب» ترار دارد.
و با استناد به جدول (« )6فندان تعامل اجتماعی»
بیاهمیتتری عاملی است که در ای پژوهک مورد برسی
ترار گرفت؛ رتبهبندی سایر عوامل طبنهی بیتفاوت در جدول
ذکرشده ،بیانشده است.
 .1.1.1مقایسه نتایج رتبهبندي به رو تاپسیس
فازي و رتبهبندي به رو
حالت ویژگی
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کتامالً بتا

در طبنه النامیهتا نتتایج رتبتهبنتدی هتر دو رو
یکدیگر من بر است.
تفاوتی که در طبنهی خوشایندها در رتبهبندی با ای دو رو
دیده میشود با توجه به ای موضوع که فنط دو عامل در ایت
طبنه ترارگرفتهاند و با توجه به جدول  3و نندیك بتودن ریی
طبنات و تفاوت در آنالین دادهها تابل توجیه است.
در طبنهی بیتفاوتها در هر دو رو رتبهبندی عامل «روابط
اجتماعی» در آخری رتبه ترار دارد ولی عاملهای «ارز » و
«فندان تعامل اجتماعی» جابهجاشدهاند که ای تفاوت با توجه
به تفاوت دررو رتبهبندی تابل توجیه است.
 .1.1.1مقایسه با پژوهشهاي پیشین
هرچند بیک از یك دهه از ورود کسبوکارها بته شتبکههتای
اجتماعی نمیگذرد اما پژوهشگرانی بودهاند که ایت مبحتث را
مورد نند و بررسی ترار دادهاند از میان پژوهکهای داخلی که
شبکههای اجتمتاعی بررستی کردهانتد میتتوان بته پتژوهک
فیروزیتتان و همکتتاران ( )0833بتتا عنتتوان «تتتأ یر بازاریتتابی
شتتبکههای اجتمتتاعی بتتر ارز ویتتژه و تصتتد خریتتد مجتتدد
مشتریان فروشگاههای ورزشی» اشاره کرد که نشان متیدهتد
شتتبکههای اجتمتتاعی فرصتتتی بتترای شناستتاندن فروشتتگاه و
محصتتوالت فروشتتگاهها ایجتتاد میکننتتد .محمدشتتفیعی و
همکاران ( )0833نین در پژوهشتی تتأ یر ارتباطتات بازاریتابی
شبکههای اجتماعی بر ارز ویژه برند ،ارز ویژه ارتباطی و
پاس مشتری را بررسی کردند که و عنوان کردند با استفاده از
شبکههای اجتماعی میتواند وفاداری مشتریان به برند ختود را
تنویت کند .پژوهکهای عنوانشده هرچند با ای پتژوهک در
یك راستا ترار دارند اما به لحاظ نتیجهگیری با یکدیگر تفاوت
دارند .از در بی پژوهکهای داخلی پتژوهک میتتوان گفتت
عبدالحمدستتنا و همکتتاران ( )0011و ستتل انی و همکتتاران
( )0831نتایج مشابهی با نتتایج ایت پتژوهک دارد .و در بتی
پژوهکهای خارجی میتوان به پتژوهک ویبترو و همکتاران0
( ،)2120دوویدی و همکاران )2120( 2و میسون و همکاران8
( )2120میتوان اشاره کرد که به نتایج تنریباً مشابهی با ایت
پژوهک دست یافتند.

با توجه به نتایج بهدستآمده به صاحبان کسبوکار در شبکه-
های اجتماعی
 )0پیشنهاد میشود کته تمرکتن بیشتتر ختود را بتر روی عتواملی
مع وف کنند که ابتدا در طبنهی النامی ترار دارند و بعتد در
ردههای باالی دستتهی «بتدتری حالتت» تترار متیگیترد
کوچكتری خلتل در ارا تهی کتارای ایت عوامتل موجتب
نارضایتی مشتری میگردد پس صاحبان کسبوکار بایتد در
ارا هی مؤ ر ای ویژگیها بکوشد
 با توجه تترار گترفت عامتل اعتمتاد بته فروشتنده در رتبتهی
ناست ،پیشنهاد میشود صاحبان کسبوکار در شتبکههتای
اجتماعی بتا آیتتمهتایی نریتر پرداختت در محتل و تابلیتت
مرجوعی کاال سعی در جلب اعتماد خریدار نمایند.
 پیشنهاد میشود که با استادا یك پشتیبان شبانهروزی بستر
«فراهم بودن اطالعات کاال» و همهنی «اختیار و جایگتاه»
را برای مشتریان فراهم سازند و یا در صورت منتدور نبتودن
ای کار برای صفحهی خود ساعت کار معینی تعیی کنند
 به صاحبان کسبوکار در شبکههای اجتماعی پیشنهاد میشود
با حذف واس هها (خرید مستنیم از کارخانته) و پتایی آوردن
تیمت تما شده را برای خود کاال و خدمات را بهای کمتتری
عرضه کنند .ای کار موجب جذب بیشتر مشتری میگردد
 استفاده از رباتهای سفار گیرنده راهحل دیگری بترای ایت
منرور است ،بهمنرور دریافت بازخورد و یتا پرستک و پاست
ما ولهای مناسب ای سیستمها متیبایتد در ربتات متذکور
تعبیه شود.
 پیشنهاد میشود بتا توجته بته موضتوع فیلترینتگ و در عتد
پوشک سرتاسری اینترنت مشتریان خا ابتدا با رو هایی
همهون رو «بیشتری بازگشت (خریتد)» شناساییشتده و
در صورت تمایل ،کاالها و خدمات جدید بهصورت پیامکی به
آنها ابال شود.
 )2همهنی صاحبان کسبوکار میتوانند با تنریم تمرکن خود بتر
روی ختتدمات طبنتتات جتتذاب و یكبعتتدی و تمرکتتن روی
خدماتی که دارای نرخ «بهتری حالت» باالتری دارند ،خریتد
در شبکههای اجتمتاعی را بترای کتاربران لتذتباتکتتر و
جذابتر نمایند بدی منرور صاحبان کسبوکار میتوانند از
. )8

 .1.1پیشنهادهاي کاربردي

Wibowo et al
Dwivedi et al
Mason et al
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منابع و مأخذ
اسماعیلپور ،حس و امیر گلدوزیان .0831 .عوامل مؤ ر بر انگینه
خرید آنالی مصرفکننده .فصتلنامه متدیریت کستبوکار
.10–080 :)3(2

منترری سانیج :شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤ ر بر نرخ خرید در شبکههای اجتماعی برخط با بهرهگیری از مدل کانو و تاپسیس فازی

اعرمی ،محست  .0831 .بازاریتابی اینترنتتی بتا رویکترد هتو
تجاری .تهران :انتشارات راز نهان.
اعرمی ،محس  .0011 .شناسایی و تعیی ا ترات ابعتاد بازاریتابی
اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنتالی شترکتها .فصتلنامه
مدیریت اطالعات و دانشنامه (انتشار آنالی ).
آرمان ،مانی و محبت جاویدفر .0831 .ننک فعالیتهای بازاریابی
رستتانههای اجتمتتاعی در توستتعه ارز ویتتژه مشتتتری.
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول (ویژهنامه).212–030 :
بهرامی ،شهاب و محمد ستعید کیتانی .0011 .تتأ یر رستانههای
اجتمتتاعی و اینترنتتت در بازاریتتابی رویتتدادهای ورزشتتی.

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطتات در رستانههای ورزشتی
(انتشار آنالی ).
الحسینی المدرسی ،سید مهدی .نتادری بنتی ،محمتود .دهنتانی،
عادلته ،محمدمهتدی افشتار .0831 .طراحتی یتك متدل
رفتاری منجر به خرید آنالی بر اساس کیفیت وبستایت.
دانک و پژوهک در روانشناسی کاربردی .30–10 :)0(01
حسینی دهشیری ،سید جاللالتدی آتتایی ،مجتبتی تنتوی فترد،
محمدتنی .0831 .شناسایی و اولویتبندی عوامتل حیتاتی
کسبوکار الکترونیك بر استاس رو بهتتری  -بتدتری .
فصلنامه م العتات متدیریت کستبوکار هوشتمند :)12( 1
.118-100
خدایاری ،کلثو  ،فاطمه دانشور حسینی و حمیده ستعیدی.0838 .
میتتنان و نتتوع استتتفاده از شتتبکههای اجتمتتاعی مجتتازی.
فصلنامه پژوهشی ارتباطی .32–061 :)0(20
سل انی ،مرتمی ،آریان فر مرتمی ،ناصرزاده سید محمدرضتا و
فتحی محمدرضتا .0831 .شناستایی و رتبهبنتدی عوامتل
مؤ ر بر تصد خرید تجهینات ورزشی از طریر رستانههای
اجتمتتاعی؛ کتتاربرد تکنیتتك برنامتتهرینی ترجیحتتی فتتازی
لگتتتاریتمی (موردم العتتته :کتتتاربران رستتتانه اجتمتتتاعی
اینستاگرا ) .فصلنامهی پژوهکهتای معاصتر در متدیریت
ورز .33–32:)02(6
شتتاهی  ،آر و رضتتا صتتال زاده .0831 .طبنهبنتتدی نیازهتتای
مشتریان و تجنیهوتحلیل رفتار آنها با استتفاده از الگتوی
تلفینی کانو و توانی انجمنی .فصلنامه تحنینات بازاریتابی
نوی .06–0 :)2(0
عبدالمحمد سنا ،معی  ،مرتمی هندیجانی فرد و علیرضا کوشکی
جهرمی .0011 .بانكها و بازاریابی شتبکههای اجتمتاعی:

پژوهشتتی مبتنتتی بتتر تحلیتتل محتتتوا .م العتتات متتدیریت
کسبوکار هوشمند .)81(3
غفوریان شاگردی ،امیر ،بهناز دانشتمند و امیتد بهبتودی.0836 .
تأ یر بازاریابی شبکههای اجتماعی بر وفاداری برند و تصد
خرید مصرفکنندگان .فصلنامه تحنینتات بازاریتابی نتوی
.33–011 :)1(0
فیروزیان ،فرشته ،حس بحرالعلومی و حوریه دهنانپوری.0833 .
تأ یر بازاریابی شبکههای اجتماعی بر ارز ویتژه و تصتد
خرید مجتدد مشتتریان فروشتگاههای ورزشتی .م العتات
بازاریابی ورزشی .10–003:)2(0
کوچکی تورانسرا ی ،مریم .سعید گیوه چی و مسعود تربانی
کننق .0836 .شناسایی و ارزیابی عوامل مرتبط با رضایت
مشتری در آ انسهای مسافرتی با استفاده از مدل کانو
م العه موردی :آ انسهای مسافرتی شهر تهران .پنجمی
کنفرانس بی المللی رویکردهای پژوهشی در علو انسانی
و مدیریت.00–0 :
محمدشفیعی ،مجید ،یتندان رحمتآبتادی و امیتد ستلیمان زاده.
 .0833تأ یر ارتباطات بازاریتابی شتبکههای اجتمتاعی بتر
ارز ویژه برند ،ارز ویتژه ارتبتاطی و پاست مشتتری.
م العات رفتار مصرفکننده .210–011:)0(6
محمدی ،علی ،امیرعباس ستامینیا و احستان جتوانمردی.0830 .
کتاربرد ترکیتب دی ماتتل ،تحلیتل شتبکه و تاپستیس در
اولویتبندی سبد سرمایهگذاری .فصلنامه مهندسی مالی و
مدیریت اوراق بهادار (.01–01 :)20
محمودی ،احمد ،احمتد هنتری و ایتوب استالمی .0831 .ننتک
مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان بته مراکتن
تفریحیورزشتتی .فصتتلنامه م العتتات متتدیریت ورزشتتی
.213–033:)86(8
ماتاری ،مرتمی ،سید کمیل طیبی و جتواد میتر محمدصتادتی.
 .0831اولویتبندی سرمایهگذاری در باتک ختدمات بته
رو تصتتمیمگیری تاپستتیس فتتازی ،م العتته متتوردی:
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