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چکیده
با پیشرفت روزافزون فناوری و نیاز به سرعت عمل در ارتباطات و انجام معامالت ،تجارت
اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته که در این حوزه اعتماد اجتماعی برای حفظ هر چه
بیشتر مشتریان در فضای آنالین از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف پژوهش حاضر ارائۀ
مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تأثیر کیفیت وبسایتهای اجتماعی بر شکلگیری
اعتماد در صنعت گردشگری میباشد .پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش،
توصیفی -همبستگی میباشد .جامعۀ آماری شامل کاربران شبکۀهای اجتماعی که از
وبسایتهای اجتماعی مربوط به صنعتگردشگری خرید کردهاند میباشد که با استفاده از
روش نمونهگیری غیرتصادفی انتخاب شدند .نتایج حاصل از روش مدلسازی معادالت
ساختاری نشان میدهد که ابعاد کیفیت وبسایتهای اجتماعی از قبیل کیفیت اطالعات،
ارتباطات و اجتماعات مجازی ،سفارشیسازی خدمت گردشگری تأثیر مثبت و معناداری بر
حضور اجتماعی دارد و همچنین تمام ابعاد کیفیت وبسایتهای اجتماعی به جز ارتباطات و
اجتماعات مجازی به همراه متغیر حضور اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر لذت ادراکشده
دارد .حضور اجتماعی و لذت ادراکشده نیز تأثیر مثبتی بر سودمندی ادراکشده دارد .همچنین
رابطۀ بین سودمندی ادراکشده و اعتماد اجتماعی نیز مثبت میباشد.
کلمات کلیدی :اعتماد اجتماعی ،تجارت اجتماعی ،حضور اجتماعی ،صنعت گردشگری ،کیفیت
وبسایتهای اجتماعی
* -نویسنده مسئولEmail: monajamipour@gmail.com :
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مقدمه
رسانههای اجتماعی فناوریهای مبتنیبر برنامههای کاربردی وب هستند (ژانگ و
بنیوسف )2591 ،9که از تعامالت کاربران و محتوای تولیدشده در جوامع آنالین
پیشتیبانی میکنند و کاربران میتوانند از طریق آنها به اشتراکگذاری وضعیت
شخصی ،اطالعات ،نظرات ،پیشنهادات و حتی بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات
بپردازند (چانگ و همکاران .)2590 ،2با ظهور رسانههای اجتماعی تحوالت چشمگیری
در صنایع مختلف از جمله صنایع خدماتی ایجادگردیده و باعث تغییراتی در
استراتژیهای کسبوکار آنان شده است (هانگ .)2590 ،3ازاینرو بسیاری از صنایع
گردشگری و خدمات اقامتی بطور قابلتوجهی تحت تأثیر رسانههای اجتماعی و فضای
آنالین قرار گرفته اند .بطوری که در پاسخ به بازار آنالین در حال رشد و افزایش رقابت
در بازار ،بسیاری از هتلها به استقرار حضور آنالین روی آوردهاند (وانگ وهمکاران،4
 .)2594در صنعت گردشگری ،رسانههای اجتماعی اجازه میدهند بازدیدکنندگان
بهطور مستقیم از طریق سیستم عاملهای مختلف اینترنت به جستجو و اشتراکگذاری
اطالعات ،تصمیمگیری در مورد مقصد ،بررسی قیمتهای مختلف ،سنجش خدمات و
درنهایت به انجام معامالت آنالین مانند رزرو محل اقامت خود ،با هزینه توزیع پایینتر
و کارایی باالتری نسبت به زمانی که از ابزار ارتباط سنتی استفاده میکنند ،بپردازند
(پونتی و همکاران :2590 ،0کیم و همکاران .)2590 ،1در میان  91کشور خاورمیانه،
ایران دارای باالترین تعداد کاربران اینترنت با  42میلیون نفر میباشد اما در رتبۀ هشتم
ضریب نفوذ اینترنت با  03/3درصد قرار دارد .با این اوصاف ،استفاده از تجارت
الکترونیک در ایران بخصوص در بخش گردشگری بسیار ناامید کننده بوده است
(صلواتی و حشیم . )2590 ،0بسیاری از کاربران از خرید آنالین اجتناب میورزند و
تمایلی به ارائۀ اطالعات شخصی و اطالعات معامالتی برای پرداخت الکترونیکی آنالین
ندارند زیرا آنها اعتمادی به تجارت الکترونیک ندارند.

1- Zhang & Benyoucef
2- Chang
3- Hung
4- Wang
5- Ponte
6- Kim
7- Salavati & Hashim
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اکثر محققان برآناند ،زیربنای موفقیت تجارت الکترونیک مسئله اعتماد بازدیدکنندگان
به محیط مجازی میباشد (کریمی علویجه و احمدی .)9313 ،از دیدگاه روانشناختی،
اعتماد به باور کاربر در امنیت ،اطمینانپذیری و شایستگی و صالحیت سیستمی که
کاربر از آن استفاده میکند اشاره دارد (جانگ و همکاران )2590 ،9و از آنجاییکه اکثر
مشتریان در ابتدا خدمات گردشگری را از طریق وبسایتهای آن قبل از بازدید تجربه
میکنند (هانگ )2590 ،در این میان موفقیت از آن وبسایتهایی خواهد بود که بتواند
به نحو شایستهتری انتظارات و ارزشهای موردنظر بازدیدکنندگان را درک و شناسایی
کرده تا با کاهش عدماطمینان و ریسک موجود و افزایش سودمندی درکشده به نحو
مطلوبتری به آنها پاسخ دهند (وانگ و همکاران .)2554 ،2براساس آمار

سایت الکسا3

( )2590وبسایتهایی چون بوکینگ ،4تریپ ادوایزر ،0یاهو تراول 1از برترین
وبسایتهای معروف گردشگری و مسافرتی هستند .این وبسایتها از فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی به منظور توسعۀ فعالیتهایشان استفاده میکنند .زمانیکه
بازدیدکنندگان از وبسایتها دیدن میکنند ،درک خود را از وبسایت و خدمات آن
براساس کیفیت طراحی ،کیفیت اطالعات و سایر موارد مطرح شده شکل میدهند (چنگ
و همکاران .)2590 ،0بیتمایلی برخی افراد به خرید آنالین نشان میدهد که برای ایجاد
و توسعۀ اعتماد میان کاربران اینترنتی به تحقیقات منسجم و عمیقتری نیاز است
(تیموری ،گودرزوند و غائبی .)9310 ،در وضعیت موجود ،بررسی و تبیین عواملمؤثر
بر اعتماد و ارائه راهکارهای مناسب بهمنظور افزایش سطوح اعتمادالکترونیکی از
جایگاه خاصی برخوردار است .با توجه به اینکه بیشتر کسب و کارها در فضای آنالین
شبکههای اجتماعی وارد شدهاند و تجارت اجتماعی را به عنوان یک روش نوین
کسبوکار خود اتخاذ کردهاند ،صنعت گردشگری ایران با وجود منابع غنی و جاذبههای
طبیعی و گردشگری بسیار خوب ،کمی در حوزۀ معرفی خود به دنیا از طریق اینترنت
و شبکههای اجتماعی ضعیف عمل کرده است ،از این رو فعالیت در این زمینه و انجام
تحقیقات بیشتر الزم و ضروری است .با بررسی عمیق در مطالعات پیشین مشاهده
1- Jang
2- Wang
3- Alexa.com
4- Booking. com
5- TripAdvisor. com
6-Yahoo! Travel. com
7- Cheng
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گردید بیشتر تحقیقات در جستجوی تاثیرگذاری رسانههای اجتماعی در توسعه
بازاریابی صنعت گردشگری ایران (مشکینی و همکاران9310 ،؛ دالور و همکاران،
9313؛ غفاری و همکاران )9314 ،و پذیرش فناوری اطالعات در صنعت گردشگری
ایران (عطافر و همکاران9319 ،؛ توکل و همکاران )9381 ،و نقش شبکههای اجتماعی
در سیاستگذاری صنعت گردشگری (مظلومی و همکاران )9315 ،هستند و کمتر
مطالعهای در محیط آنالین به بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در صنعت
گردشگری پرداخته و علیرغم اهمیت نقش اعتماد در فضای آنالین و عوامل موثر برآن
هیچ مطالعهای تاثیر کیفیت وبسایتهای تجارت اجتماعی بر روی اعتماد اجتماعی
مشتریان را نسنجیده است ،از این رو مسئلۀ اصلی پژوهش ارائه مدلی از اعتماد در
تجارت اجتماعی با بررسی عوامل مؤثر بر آن و بهطور خاص تأثیرکیفیت وبسایتهای
اجتماعی در صنعت گردشگری میباشد.

پیشینۀ نظری پژوهش
در این بخش نخست مفهوم تجارت اجتماعی ،نقش رسانههای اجتماعی و وبسایتهای
تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری و اهمیت اعتماد اجتماعی در معامالت آنالین
بیان میگردد .سپس هر یک از عوامل تأثیرگذار بر اعتماد اجتماعی تشریح میگردد.
تجارت اجتماعی
تجارت اجتماعی توسط شرکت یاهو در نوامبرسال  2550معرفی شد .پسازآن
شرکتهای میجر وب مانند آمازون ،9گروپ آن ،2ای بی 3و مای اسپیس 4شروع به
استفاده منفعت از مشارکت کاربر بهعنوان یک راه ارزشافزوده به خدمات تجاری
کردند و ازاین رو در گسترش سریع تجارت اجتماعی مشارکت کردند (هوانگ و
بنیوسف .)2590 ،0بغدادی )2591( 1تجارت اجتماعی را یک زیرمجموعه از تجارت
الکترونیک میداند که راهکاری اجتماعی ،خالقانه و تعاملمحور در بازارهای آنالین را
1- Amazon.com
2- Groupon.com
3- E-Bay.com
4- My space.com
5- Huang & Benyoucef
6- Baghdadi
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دنبال میکند که با استفاده از رسانههای اجتماعی از تعامل و مشارکت اجتماعی
کاربران برای حمایتکردن از خرید و فروش آنالین محصوالت و خدمات پشتیبانی
میکند .ژو و همکاران )2593( 9تجارت اجتماعی را شکلی از رسانههای اجتماعی مبتنی
بر اینترنت میدانند که به مردم اجازه میدهد فعاالنه در بازاریابی و فروش محصوالت
و خدمات در مکانهای بازاریابی ،بهصورت آنالین و آفالین شرکت کنند .در واقع،
تجارت اجتماعی استفاده از پتانسیل رسانههای اجتماعی در حوزه تبادالت تجارت
الکترونیکی است و اجازه میدهد تعامل پویایی بین کاربران و پلتفرمی که با آن در
حال تالشاند وجود داشته باشد (استفن و توبیا .)2595 ،2در زمینۀ تجارت اجتماعی،
مشتریان جدا از ارتباط برقرارکردن به بررسی نظرات دیگران ،شرکت در انجمنها ،به
اشتراکگذاری تجارب و اطالعات خود ،توصیۀ محصوالت و خدمات در اینترنت
میپردازند (هاجلی2590 ،3؛ هاجلی .)2594 ،این ادغام عناصر و اساس شبکۀ اجتماعی
به تجارت اجتماعی ارزشی برای کسبوکار از طریق متونتولیدشده توسط
مصرفکنندگان ایجاد میکند ،بهطوریکه برای مشتریان این فرصت را فراهم میآورد
تا تصمیمگیری خرید آنها بهتر و آگاهانه صورت گیرد و با ارتباط داشتن ،گوش دادن،
درک کردن و تعامل با مردم دیگر در مورد تجارب خریدشان ،به بهبود تجربۀ خرید
خود در آینده دست یابند (هوانگ و بنیوسف.)2590 ،
نقش رسانههای اجتماعی و وبسايتهای تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری
امروزه صنعت گردشگری با رسانهها و فناوری اطالعات و ارتباطات جهانی پیوند
خورده است بهگونهای که پیشروی فناوری اطالعات در صنعت گردشگری باعث بقا و
رشد کنونیاش گشته است .این امر تا حدی است که سازمان جهانی گردشگری معتقد
است در آیندهای بسیار نزدیک ،کشورهای فاقد زیرساختهای مناسب فناوری اطالعات
وارتباطات عمالً از چرخه رقابتهای جهانی و منطقهای گردشگری حذف خواهند شد
(مشکینی و همکاران .)9310 ،طبق آمارهای جهانی امروزه حدود 05درصد از جمیعت
کشورهای توسعهیافته با استفاده از اینترنت برای تعطیالت آخر هفته خود برنامهریزی
میکنند و بهتبع آن از خدمات گردشگری آنالین استفاده مینمایند .رسانهها و شبکههای
1- Zhou
2- Stephen & Toubia
3- Hajli
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اجتماعی بهواسطه تأثیرگذاری بر متغیرهای رفتاری میتوانند برجذب گردشگران
داخلی و خارجی به مقاصد گوناگون اثرگذار باشند .کاربران این شبکهها با به
اشتراکگذاری تجارب خود از سفر به نقاط مختلف دنیا در ترغیب و یا بیمیل کردن
گردشگران بالقوه در انتخاب مقاصد مـشخص گردشگری به ایفای نقش میپردازند
(جنکین .)2595 ،9شبکههای اجتماعی تسهیالتی را برای گردشگران فراهم میکنند کـه
قبل ازعملی کردن تصمیم سفر به نقطهای خاص ،بهصورت مجازی و از طریق ابزارهای
وبمحوروارد محل موردنظر شده و بامطالعه و مشاهده اطالعات متنی ،صوتی و
تصویری به اشتراک گذاشته شده کاربران ،امکان سفر و مزایا و معایب این سفر را
دریابند و بهراحتی در مورد انجام این سفر تصمیمگیری کنند .کلید موفقیت استفاده
رسانههای اجتماعی در صنعت گردشگری در شناسایی سریع نیازهای مشتری و
ارتباط مستقیم با مصرفکنندگان خدمات ،ارائه اطالعات جامع شخصی و بهروزرسانی
آنها نهفته است .امروزه بهرهگیری از فضای وبسایتهای اجتماعی و بهویژه
بهرهگیری حوزه گردشگری از قابلیتهای رسانههای اجتماعی موجب شده کاربران و
صاحبان صنایع خدمات گردشگری از کارایی باالتری نسبت به زمانی که از ابزار
ارتباط سنتی استفاده میکنند بهرهمند شوند (پونتی و همکاران2590 ،؛ مشکینی و
همکاران .)9310 ،وبسایتهای اجتماعی واسطی برای سیستمهای تجارت اجتماعی
میباشند (هوانگ و بنیوسف )2593 ،که از طریق آنها گردشگران میتوانند اطالعات
مناسبتری در رابطه با مقاصد گردشگری بدست آورند و فرایند تصمیم به خرید آنها
را کوتاهتر نماید .واسط کاربرپسند ،سهولت استفاده ،قابلیت استفاده ،نظرسنجی از
گردشگران و وجود مکانیزم بازخورد پس از خدمات در وبسایتهای اجتماعی محرکی
برای پذیرش بیشتر آنها نسبت به وبسایتهای سنتی تجارتالکترونیک شدهاست.
وبسایتهای تجارت اجتماعی در گردشگری با استفاده از ویژگیهای وب  2.5به
گردشگران امکان تولید محتوا و اشتراک تجربیاتشان را فراهم میسازد (فیلر و
همکاران.)2590 ،2

1- Jenkin
2- Filieri
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اعتماد اجتماعی
اعتماد ،مهمترین شاخص کلیدی تعامالت انسانی میباشد و صرفنظر از مشکالت
ارتباط مجازی ،مردم نیاز به حداقل سطح اعتماد اجتماعی بهمنظور برقراری ارتباطات
مفید متقابل دارند (چنگ و همکاران .)2590 ،9صنعت گردشگری بهطورقابلتوجهی
تحتتأثیر اینترنت قرار دارد و اینترنت بهعنوان نیروی حیاتی در صنعتگردشگری
شرح دادهشده است .اپراتورهای گردشگری و کسبوکارها برای بازار محصوالت و
خدمات خود و همچنین ارتباط برقرار کردن با مشتریان از اینترنت استفاده میکنند
(صلواتی و حشیم .)2590 ،اما یکی از موانع مهم تجارت ،فقدان اعتماد در محیط اینترنت
است .در واقع مصرفکنندگان به شرکتهایی که محصوالت یا خدمات خود را از طریق
اینترنت عرضه میکنند ،بهاندازۀ کافی اعتماد ندارند تا با آنان ارتباط برقرار کرده و به
مبادلۀ اطالعات مالی و شخصی خود بپردازند (ساجدیفر و همکاران .)9319 ،زیرا
سطوح باالی محتوای تولیدشدۀ کاربران در رسانههای اجتماعی ،حضور غیر فیزیکی
محصول و عدم تعامالت چهرهبهچهره موجب شده مصرفکنندگان احساس عدم-
اطمینان بیشتری داشته و ریسک تصمیمگیری خرید آنان افزایشیابد (تیموری،
گودرزوند و غائبی .) 9310 ،این موضوع باعث گردیده اعتماد نقش بسیار حیاتی در
محیطهای آنالین ایفا کند (هاجلی و همکاران .)2590 ،در جدول  9برخی از تعاریف
اعتماد ارائهشده است.
جدول -9تعاريف مختلف اعتماد آنالين از ديدگاه پژوهشگران
محققان و سال

تعريف
اعتماد آنالین بهعنوان تمایل کاربران تجارت الکترونیکی به اعتقاد بر توانایی ،سخاوت،

کیم و پارک2593 ،2

درستی و قابل پیشبینی بودن فروشنده است بر پایه اعتقاد به اینکه فروشنده بدون
درنظرگرفتن ظرفیت خریداران در نظارت و کنترل فروشنده ،کارهایی را انجام بدهد.

لو و همکاران،3

اعتماد را میتوان بهعنوان یک باور پیشین قابلتوجه که نگرش مثبت نسبت به رفتار

2591

خرید ایجاد میکند و منجر به قصد خرید میشود در نظر گرفت.

کیم و همکاران،4

اعتماد حالتی روانشناختی استکه بر اساس آن ،شخص با توجه به انتظارات مثبتی که

2599

از مقاصد و رفتار دیگری دارد ،میزانی از آسـیبپـذیریاحتمالی را قبول میکند.

1- Cheng
2- Kim & Park
3- Lu
4- Kim
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اعتماد در محیط آنالین ناشی از سودمندی ادراکشده ،امنیت ادراکشده ،حریم
خصوصی ،شهرت خوب ،تمایل به گوش دادن مشتری و کیفیت اطالعات است (چانگ
و همکاران .)2590 ،طبق بررسیهای بدستآمده شکایتهای متعددی درباره اعتماد،
امنیت و حریم خصوصی در تبادل اطالعات وجود دارد (کیم و پارک .)2593 ،ازاینرو
پژوهش حاضر به مدیران گردشگری هتلها در طراحی وبسایتهایشان بر پایه اعتماد
کمک خواهد کرد تا مشتریان به درک معامالت قابلاعتماد برسند زیرا در شرایطی که
عدماطمینان وجود دارد کاربر میتواند بهراحتی تعامالت خود با ارائهدهندۀ خدمات را
محدود نماید .پژوهشهای انجامشده در مورد شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد آنالین
در خصوص فرضیههای پژوهش در جدول  2گردآوریشده است .با توجه به نفوذ و
گسترش شبکههای اجتماعی آنالین بین کاربران و همچنین با توجه به اهمیت موضوع
اعتماد به عنوان مهمترین چالش تجارتاجتماعی در بین کاربران بهطورکلی و درصنعت
گردشگری بهطورخاص ،این پژوهش با درنظر گرفتن مدلی جدید و جامع که کاربرد
بیشتری در زمینۀ تجارتاجتماعی دارد بهدنبال ارائه مدل اعتماداجتماعی با بررسی
تاثیرکیفیت وبسایتهای اجتماعی میباشد.
همانطورکه مشاهده میگردد ،مطالعات مرتبط با اعتماد در تجارتاجتماعی ،کیفیت
وبسایتها را یکیاز مهمترین عوامل مؤثر بر اعتماد در حوزه تجارتالکترونیک مطرح
کردهاند (نایالشی و همکاران :2591 ،وانگ و همکاران :2590 ،سکلر و همکاران:2590 ،
عسگری و حیدری )9314 ،و تاکنون پژوهشتجربی در حوزۀ تجارتاجتماعی به
بررسی کیفیت وبسایتهای اجتماعی بر اعتماد نپرداخته است که در این پژوهش به
این مهم پرداخته میشود .عالوه بر کیفیت وبسایت ،عواملی چون حضور اجتماعی
(ویزبرگ و همکاران :2599 ،لو و همکاران )2591 ،و سودمندی ادراکشده (لین و
همکاران )2599 ،و لذت ادراکشده (چنگ و همکاران :2590 ،لی و همکاران )2590 ،بر
اعتماد تاثیرگذار خواهد بود که در ادامه مفاهیم آنها تبیین خواهد شد.

پ
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جدول -6تحقیقات مرتبط با عوامل مؤثر بر اعتماد آنالين
نام نويسندگان و سال

عوامل شناسايی شده

ابزری و همکاران9315 ،

کیفیت اطالعات ،تکنولوژی ،قابلیتهایشرکت ،کیفیت مبادله ،خصوصیات رفتاری

ساجدیفر و

کارایی ،دسترسی به سیستم ،قابلیتاطمینان ،امنیت /حفظ حریم خصوصی ،کیفیت /محتوای

همکاران9319،

اطالعاتی ،ارزش احساسشده ،ریسک درکشده

عسگری وحیدری9314 ،

کیفیتاطالعات ،کیفیتسیستم ،کیفیتخدمات ،کارایی ،امنیتدرکشده ،رضایت مشتری

لین و همکاران2599 ،9

اطمینان ساختاری ،سهولت استفادۀ ادراکشده ،سودمندی ادراکشده ،کیفیت اطالعات

ویزبرگ و همکاران،2

تجربۀ خرید ،حضور اجتماعی

2599
کیم و پارک2593 ،

ویژگیهای تجارت اجتماعی (اندازه ،کیفیت اطالعات ،شهرت ،ایمنی معامالت ،ارتباطات،
امکانات اقتصادی ،تبلیغات (دهانبهدهان)

هاجلی2593 ،

سودمندی ادراکشده ،انجمنها و جوامع ،رتبهبندی و بررسی ،توصیهها

امین و همکاران2594،

سودمندی ادراکشده ،سهولت ادراکشده

وانگ و همکاران2594،

توانایی وبسایت هتل ،خیرخواهی وبسایت هتل ،بی نقص بودن وبسایت هتل

وانگ و همکاران2590 ،

کیفیت وبسایتهای هتل ( قابلیت استفاده ،کارکرد وبسایت ،امنیت و حریم خصوصی،
توانایی وبسایت  ،خیرخواهی وبسایت  ،بینقصبودن وبسایت)

پنتی ،و همکاران2590 ،

حریم خصوصی ادراکشده ،کیفیت اطالعات ،امنیت ادراکشده

سکلر و همکاران2590 ،3

طراحی گرافیکی و ساختار وبسایت ،بررسی و توصیۀ دوستان

نایالشی وهمکاران2591 ،4

کیفیت وبسایت ،کیفیت توصیه ،شفافیت

لو و همکاران2591 ،

حضوراجتماعی

چانگ و همکاران2591 ،

نگرانیهای حریم خصوصی ،ریسک ادراکشده ،لذت ادراکشده ،ارزش ادراکشده

مکنایت و همکاران،0

کیفیت اطالعات،کیفیت سیستم،کیفیت خدمات خروجی

2590
1

لی و همکاران 2590 ،

کیفیت وبسایت هتل (قابلیت استفاده ،سهولت استفاده ،لذت ،مکمل بودن)

چانگ و همکاران2590 ،

ریسک ادراکشده ،حریمخصوصی ،نفوذ اجتماعی ،سهولت استفادۀ ادراکشده

چنگ و همکاران2590 ،

حریم خصوصی ،امنیت ، ،لذت ادراکشده ،استفادۀ آسان ،ترجیحات به اشتراکگذاشته شده،
اهداف مشترک ،کیفیت اطالعات ،توانایی درک شده ،نفوذ همساالن ،هزینۀکمتر

هاجلی و همکاران2590 ،

آشنایی ،حضور اجتماعی ،اطالعات تجارت اجتماعی

کیفیت وبسايتهای اجتماعی
در صنعت گردشگری ،بسیاری از هتلها در پاسخ به بازار آنالین در حال رشد و
افزایش رقابت آنان ،به استقرار حضور آنالین روی آوردهاند و وبسایتهای متعلق
به هتل را ایجاد کردهاند .بهطوریکه کاهش هزینههای توزیع ،جلوگیری از فرسایش
1- Lin
2- Weisberg
3- Seckler
4- Nilashi
5- McKnight
6- Li
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برند هتل و افزایش کنترل آنها روی قیمتهای مختلف میتواند دالیل متقاعدکنندهای
برای استفادۀ مصرفکنندگان از محیط آنالین برای رزرو باشد (صلواتی و حشیم،
 .)2590در تجارت آنالین ،معامالت بین فروشندگان و خریداران توسط وبسایتها
انجام میشود .برخی از وبسایتها ترافیک بیشتری نسبت به بقیه جذب میکند که
دلیل آن تنها بخاطر ویژگیهای مؤثر وبسایتهای آنان میباشد (هسو و همکاران،9
 .)2594با بررسی مطالعات حوزۀ کیفیت وبسایتهای الکترونیک و ویژگیهای خاص
وبسایت های اجتماعی در پژوهش حاضر برای ارزیابی این مفهوم از ابعاد و
شاخصهای زیر استفاده شده است.
کیفیت اطالعات :کیفیت اطالعات نشاندهندۀ محتوای اطالعات درکشدۀ کاربران از
وبسایت است که به مربوط بودن اطالعات کافی ،دقیق و بهروز بودن آن توجه دارد
(چن و همکاران .)2590 ،2کیفیتاطالعات میتواند برای سایتهای تجارت اجتماعی
مهمتر از سایتهای تجارت الکترونیکی باشد چون اطالعات مرتبط با کاال و خدمت در
سایتهای تجارت اجتماعی توسط مصرفکنندگانی که قبال کاالها یا خدماتی را از آن
سایت خریدهاند با استفاده از ویژگیهایی مثل بازخورد ارائه میشود .بنابراین ،کیفیت
اطالعات کلید تعیینکنندۀ اعتماد مصرفکنندگان به تجارتاجتماعی میباشد (کیم و
پارک .)2593 ،اگر این اطالعات بیربط ،ناکافی ،نادرست باشد اعتماد را کاهش میدهد
و از فعالیت کاربران در وبسایت میکاهد (جعفری ،حمیدیزاده و مؤدب.)9314 ،
حريم خصوصی :حریم خصوصی و امنیت مبادالت یک عامل کلیدی محدودکنندۀ
خریدهای آنالین بوده و کنترل بر مسائل امنیتی و حریم خصوصی یک عامل مهم
تاثیرگذار بر اعتماد مصرفکنندگان است .از این دیدگاه مصرفکنندگانی که سطح
باالیی از امنیت مبادالت را به سطح اعتمادشان مرتبط میدانند ،تجارت اجتماعی را
بعنوان یک بازار آنالین بالقوه در نظر میگیرند .امنیت مبادالت تعیینکنندهای مهم در
رابطه با اعتماد مصرفکنندگان به شرکتهای تجارت اجتماعی است (کیم و همکاران،3
 .)2558محیطهای آنالین نیز مانند محیطهای تجاری سنتی دربرگیرنده ریسکهای
اقتصادی ،اجتماعی و شخصی است .در چنین محیطی مصرفکنندگان خواستار
تضمین امنیت مبادالت و حریم خصوصی خود هستند نه تنها به علت اینکه مدیریت
1- Hsu
2- Chen
3- Kim
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امنیت در محیطهای آنالین سختتر از محیطهای آفالین است بلکه به این علت که آنها
هیچ کنترلی بر مسائل امنیتی ندارند (کیم و پارک.)2593 ،
ارتباطات/اجتماعات مجازی :ارتباطات بهعنوان یک ویژگی مهم تجارت اجتماعی به
فرآیندهای رسمی و غیررسمی برمیگردد که از طریق آنها مصرفکنندگان اطالعات را
تهیه و با سایرین برای رسیدن به اجماع به اشتراک میگذارند (کیم و پارک.)2593 ،
اعتقاد ،دیدگاه و رفتار مشتریان هنگامیکه تصمیمات خرید میگیرند ،متأثر از ارتباط
و تعامالت اجتماعی آنها با دیگران است (لو و همکاران .)2591 ،سایتهای تجارت
اجتماعی برای کاربران راههای بسیاری بهمنظور برقراری ارتباط با یکدیگر فراهم
میکنند تا اعتماد آنها را بدست آورند .ارتباطات فعاالنه بدونشک نقشی مهم در ایجاد
رابطهای موفقیتآمیز بین مصرفکنندگان و شرکت ایفا میکنند و تأثیری مثبت بر
اعتماد مصرفکنندگان دارند (کیم و پارک .)2593 ،ارتباط نیروی محرکۀ جوامع آنالین
بوده و مصرفکنندگانی که تجربیات و اطالعاتشان را به اشتراک میگذارند ،بیشتر
احتمال دارد که به شرکتهای آنالین اعتماد کنند .رسانههای اجتماعی این فرصت را به
افراد میدهد تا در اجتماعات آنالین عضو شوند .از این رو افراد با تنوع گستردهای از
گروهها روبهرو میگردند .اجتماعات مجازی ،محیط اجتماعی هستند که تعامالت
اجتماعی افراد را تسهیل میکنند (هاجلی .)2590 ،در تجارت اجتماعی ،مردم از طریق
رسانههای الکترونیکی با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .بنابراین ،به دست آوردن دانش
از طریق جمعآوری اطالعات و تعامالت کاربر از ویژگیهای کلیدی یک جامعۀ مجازی
است .ایجاد گروهها و جوامع مجازی اعتماد بین کسبوکار و مصرفکنندگان را افزایش
میدهند (هاجلی .)2593 ،ارتباط میتواند نقشی مهمتر در تجارتاجتماعی نسبت به
سایر انواع تجارتالکترونیک داشته باشد ،چون تجارتاجتماعی مبتنی بر تعامالت بین
مصرفکنندگانی است که بر عقاید و تجربیات دیگران در زمان تصمیمگیری برای خرید
اعتماد میکنند (کیم و پارک.)2593 ،
سفارشیسازی خدمت گردشگری :رسانههای اجتماعی این امکان را فراهم میکنند تا
مشتریان نقشهای مختلفی را در دامنهای از وظایف مانند طراحی و سفارشیسازی
محصول برعهده بگیرند (هوانگ و بنیوسف .)2593 ،به همین ترتیب ،برای مواجه شدن
با محصول مقرونبه صرفه و اهداف مشارکت مشتری ،شرکتها میتوانند مشتریان
را در روند توسعۀ محصول ،نفوذ هوش جمعی برای بررسی ایدههای طراحی و از بین
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بردن محصوالت ضعیف قبل از اختصاص منابع برای ساخت آنها مشارکت دهند .برای
تعامل با خریداران و ایجاد بحثهای شبکههای اجتماعی ،سایتهای خرید به کاربران
اجازه میدهند تا به صورت پویا برخی از محصوالت خود را سفارشی کنند (هوانگ و
همکاران .)2592 ،9شرکت پپسی ابزار طراحی آنالین فراهم میکند و طرفداران را برای
طراحی قوطیهای نوشابهشان در مسابقۀ طراحی قوطی پپسی دعوت میکند و بهترین
ایده به عنوان نگاه جدید به محصول مورد پذیرش قرار میگیرد .استراتژی
سفارشی سازی افزایش نیاز مشتری به محصوالت منحصربه فرد به جای محصوالت
انبوه را مورد توجه قرار میدهد و میتواند به حفظ مشتری باالتر و نام تجاری کارآمد
کمک کند (کانستن تینایدز.)2594 ،2
حضور اجتماعی
حضور اجتماعی بهعنوان توانایی یک رسانۀ ارتباطی در انتقال نشانههای اجتماعی نظیر
تعامل با کاربران تعریفشده است .حضور اجتماعی نشاندهندۀ حدی میباشد که
کاربران دیگران را بهگونهای که حضور روانشناختی دارند تجربه کنند و به درک قابلیت
دسترسی دیگر کاربران بهمنظور تعامل با آنها دست یابند (لو و همکاران.)2591 ،
حضوراجتماعی یک وبسایت فاصلۀ اجتماعی بین خریدار و فروشنده را کوتاه میکند.
شکل دادن یک رابطه برپایه اعتماد با وجود کوتاه شدن فاصلۀ اجتماعی آسانتر است.
بنابراین حضوراجتماعی وبسایت ،اعتماد خریداران نسبت به معامالت آنالین را
افزایش میدهد .افزایش حس حضور اجتماعی از طریق تحریک تصورات تعاملی با
دیگر انسانها (از طریق متن غنی اجتماعی و محتویات عکس ،احوالپرسی،
شخصیسازی ،ویدئوها ،صداهای انسانی و عوامل هوشی) بهدست میآید .مطالعات
نشاندادهاست که اتصال روانی بین مقدار ارتباطات و تعامالت یک رسانۀ فعال با
سودمندی آن وجود دارد ،بنابراین وقتی یک وبسایت بهعنوان خط اتصال ارتباط بین
یک فروشندۀ آنالین و یک مشتری خدمت میکند ،انتظار میرود حضور اجتماعی بر
روی سودمندی ادراکشده تأثیر مثبتی بگذارد (حسنین و هد.)2550 ،3

1- Huang
2- Constantinides
3- Hassanein & Head
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لذت ادراکشده
لذت ادراکشده به درجۀ لذت درک شده در یک مرکز خرید آنالین اشاره دارد که
میتواند توجه مشتریان بهخصوص در مورد مشتریان آنالین با سطح پایین درگیری
را جذب کند .لذت ادراکشدۀ یک وبسایت به درجۀ سرگرمکننده بودن ،جالببودن،
هیجان انگیزبودن و لذتبخش بودن یک وبسایت هنگام بازدید کاربر از وبسایت
تعریف میشود (چاکرابرتی و همکاران .)2553 ،9لذت ادراکشده نشان میدهد آیا
مشتری احساس لذتبخش و دوستداشتنی در طول خرید آنالین خود دارد یا خیر.
این عامل مصرف محصوالت و خدمات یک وبسایت را تسهیل میبخشد و بهعنوان
یک عامل مؤثر در ایجاد نگرش مثبت نسبت به وبسایت عمل میکند و تعیینکنندۀ مهم
قصد خرید مشتریان برای بازگشت به وبسایت میباشد .استفاده از گرافیک زرق و
برقدار و طراحی سایت جذاب جز عواملی هستند که در لذتبخش بودن یک وبسایت
مؤثر میباشد .بهطور خاص ویژگیهای لذتبخش بودن وبسایت مانند رنگ ،اندازه،
آهنگ و درجۀ صدای سایت ،حالت و طراحی سایت جز فاکتورهای اصلی تأثیرگذار در
شکلگیری ارزش و سودمندی ادراکشدۀ وبسایت میباشد (کیم و همکاران2595 ،؛
سان و ژانگ2551 ،2؛ چانگ و همکاران .)2591 ،
سودمندی ادراکشده
سودمندی ادراکشده به باور مصرفکننده به اینکه منفعت بیشتری از طریق معاملۀ
آنالین با یک وب سایت خاصی به دست میآورد تعریف میشود (کیم و همکاران،
 .)2558مصرفکنندگان اینترنتی از طریق وبسایت خرید میکنند زیرا آنها منفعت
بیشتری از خرید اینترنتی نسبت به خرید سنتی درک میکنند (بهعنوانمثال؛ افزایش
سهولت ،صرفهجویی در هزینهها ،صرفهجویی در وقت و افزایش تنوع محصوالت
انتخابی) .بنابراین در مقایسه با ریسک درکشده که مانعی بالقوه برای خرید آنالین
ایجاد میکند ،منفعت درکشدۀ مصرفکنندگان اینترنتی ،انگیزۀ اصلی را برای خرید
اینترنتی فراهم میکند .بنابراین درصورتیکه مصرفکنندگان در معامالت آنالین ،از
طریق وب سایت خاصی سودمندی بیشتری درک کنند ،احتمال معامالت آنالین بیشتر
میشود (منتظری و همکاران .)9313 ،تحقیقات نشان میدهد که مشتریان به یک
1- Chakraborty
2- Sun & Zhang
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وبسایت که عملیات مفید بیشتری ارائه میدهد مانند اطالعات یا محتوای خوب ،اعتماد
بیشتری دارند (هاجلی.)2593 ،

مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش با بررسی مبانی نظری و مدلهای ارائهشده در زمینۀ شناخت عوامل
مؤثر بر اعتماد مشتریان در تجارت آنالین ،مشخص گردید الگویی کامل در حوزۀ
تجارت اجتماعی برای ارتقای سطح اعتماد کاربران در محیط آنالین وبسایتهای
اجتماعی با توجه به متغیرهای پژوهش ارائه نشده است .جذاب بودن موضوع ،شمار
اندک مطالعات انجامشده در حوزه وبسایتهای مراکز خدماتی بخصوص حوزه
گردشگری و همچنین اهمیت نقش این وبسایتها در اطالعرسانی و معرفی محصوالت
و خدمات به کاربران ،مطالعه در این حوزه را در اولویت قرار میدهد .در ادامه ،با توجه
به آنچه بیان شد به توسعۀ فرضیههای پژوهش و ارائۀ مدل مفهومی پرداخته میشود
(شکل :)9
 .9کیفیت اطالعات بر حضور اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .2حریم خصوصی بر حضور اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .3ارتباطات و اجتماعات مجازی بر حضور اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .4سفارشیسازی خدمت گرشگری بر حضور اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .0کیفیت اطالعات بر لذت ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 .1حریم خصوصی بر لذت ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 .0ارتباطات و اجتماعات مجازی بر لذت ادراک شده اثر مثبت و معناداری دارد.
 .8سفارشیسازی خدمت گردشگری بر لذت ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 .1حضور اجتماعی بر لذت ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 .95حضور اجتماعی بر سودمندی ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 .99لذت ادراک شده بر سودمندی ادراک شده اثر مثبت و معناداری دارد.
 .92سودمندی ادراکشده بر اعتماد اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد.
جدول  ،3متغییرها و شاخصهای پژوهش را که مبنای توسعه پرسشنامه پژوهش
بودهاند نشان میدهد.

ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وبسايتهای31 ...

حضور
اجتماعی

کیفیت اطالعات
حریم خصوصی

اعتماد

سودمندی

اجتماعی

ادراکشده

ارتباطات  /اجتماعات

مجازی

لذت

سفارشی سازی خدمت

ادراکشده

گردشگری

کیفیت وبسایتهای اجتماعی

جدول -3متغیر و شاخصهای پژوهش
متغیر

شاخص

منبع

ارائه اطالعات دقیق و کامل متناسب با نیاز گردشگر

کیفیت اطالعات

ارائه اطالعات در قالب تصویر ،ویدئو و متن مرتبط با فرایند سفر
بکارگیری ویجتهای گردشگری و قابلیت آراساس در سایتهای
اجتماعی گردشگری
امکان نشانهگذاری اجتماعی در رابطه با عکسهای هتلها و مقاصد
گردشگری

آگاروال و یلیاسی2595 ،9؛ چای
و همکاران2551 ،2؛ کیم و پارک،
2593؛ کیم و همکاران2590 ،؛
عسگری و حیدری9314 ،؛ مک-
نایت و همکاران2590 ،

اطالعات جدید و بهروز

حریم خصوصی /امنیت

شفافیت در تمامی مبادالت
حفظ اطالعات شخصی مربوط به گردشگران
وجود تنظیماتی برای حفظ حریم خصوصی گردشگران و پروفایل آنها
ایمنی سیستم پرداخت الکترونیکی

کیم و همکاران2558 ،؛ پنتی و
همکاران2590 ،؛ چوی2591 ،3

نگهداری دقیق از سوابق مبادالت گردشگران
امکان برقراری ارتباط با دیگر گردشگران

ارتباطات /اجتماعات

پاسخگویی به سواالت گردشگران به طور آنالین و لحظه ای
امکان اشتراکگذاری اطالعات در قالب عکس ،ویدئو و متن بین
گردشگران
امکان ارائه بازخور و نظرسنجی از گردشگران

هوانگ و همکاران2592 ،؛ انگ،4
2593؛ کیم و پارک2593 ،؛ هاجلی،
2594؛ هاجلی2590 ،؛ چوی2591 ،

بکارگیری سیستم امتیازدهی و رتبهبندی گردشگران از لحاظ میزان-
مشارکت در انجمنها

م

ت

ا

ج

و

سفارشیسازی

ر

خدمتگردشگری
ض

ح

بکارگیری سیستم پیشنهاددهنده براساس سوابق خریدهای قبلی
امکان ایجاد پروفایل اختصاصی گردشگران
ارائه محتوای سایت مطابق با رفتار قبلی گردشگران در سایت
امکان ارزیابی سرویس مورد نظر مطابق با سالیق و ترجیحات
گردشگر

هوانگ و همکاران2592 ،؛ هوانگ
و بنیوسف2593 ،؛ کانستن
تینایدز2594 ،؛ هوانگ و بنیوسف،
2590

امکان ارتباطاتشخصی با سایر گردشگران

1- Agarwal & Yiliyasi
2- Chai
3- Choi
4- Ng
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مطلع شدن از دیدگاهها و اطالعات سایر گردشگران از طریق تعامل با
آنان

حسنین و هد2550 ،؛ لو و
همکاران2591 ،؛ ویزبرگ و
همکاران2599 ،؛ چوی2591 ،

سرگرمکنندهبودن محتوای وبسایت (وجود بازیهای سرگرمکننده و
برنامههای آموزشی)

حسنین و هد2550 ،؛ سان و ژانگ،
2551؛ چانگ و همکاران2591 ،؛
کیم و همکاران2595 ،؛ شارما و
کروسلر2594 ،9

بهبود عملکرد در یافتن خدمات گردشگری مناسب با قیمت مناسب

سان و ژانگ2551 ،؛ حسنین و هد،
 ،2550امین و همکاران2594 ،؛
هاجلی2593 ،؛ لین و همکاران،
2599؛ شن2592 ،2

وجود ارتباطات انسانی و خونگرم در تعامل با گردشگران

ادراکشده

لذت

دراکشده

سودمندی

خستهکننده نبودن محتوای وبسایت

افزایش اثربخشی در یافتن خدمات گردشگری مناسب با قیمت مناسب
افزایش بهرهوری در یافتن خدمات گردشگری مناسب با قیمت مناسب

اعتماد اجتماعی

کانال قابلاعتماد برای تعامل برقرار کردن
تحقق وعدههای وبسایت به کاربران
مطابقبودن خدمات ارائهشده با انتظارات کاربران
حفظ منافع مشتریان

عسگری و حیدری9314 ،؛ چنگ و
همکاران2590 ،؛ هاجلی و
همکاران2590 ،؛ کیم و پارک،
2593؛ حسنین و هد2550 ،

روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطالعات،
توصیفی -همبستگی میباشد .جامعۀ آماری پژوهش ،افرادی که سابقۀ بیش از سه
سال عضویت در شبکههای اجتماعی دارند و نیز حداقل یکبار از وبسایتهای
گردشگری اجتماعی خرید کردهاند ،میباشد .شیوۀ نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس
است .برای گردآوریدادهها پرسشنامهای شامل شش بخش ،بخش اول مربوط به
اطالعات جمعیتشناختی (سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،تعداد دفعات استفاده از
خدمات گردشگری و سابقۀ استفاده از شبکههای اجتماعی) و پنج بخش بعدی مربوط
به متغیرهای پژوهش (کیفیت اطالعات با  0سوال ،حریم خصوصی با  0سوال،
ارتباطات /اجتماعات با  0سوال ،سفارشیسازی خدمت گردشگری با  4سوال ،حضور
اجتماعی با  3سوال ،لذت ادراکشده با  2سوال ،سودمندی ادراکشده با  3سوال و
متغیر اعتماد اجتماعی با  4سوال) تهیه گردیده است .سؤالها براساس شاخصهای
هر متغیر ،که در جدول  3آمده است ،مطرحشدهاند .با توجه به اینکه تعداد مشتریانی
که از خدمات گردشگری آنالین استفاده میکنند مشخص نیست ،برای تعیین حجم نمونه
در مدلیابی معادالت ساختاری ،در نظر گرفتن  0تا 90پرسشنامه برای هر متغیر ،قاعدۀ
سرانگشتی خوبی است (هـومن .)9384 ،با توجه به اینکه متغیرهای این تحقیق  39گویه
1- Sharma & Crossler
2- Shen
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است و با در نظرگرفتن  0پرسشنامه به ازای هر گویه ،حجم نمونه  900نفر به دست
آمد .تعداد  905پرسشنامه به صورت الکترونیکی توزیع گردید که از این تعداد،
900پرسشنامه جمعآوری شد و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه
براساس طیف لیکرت طراحیشده است .روایی محتوا براساس نظرات اساتید خبره
مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .همچنین روایی سازههای پرسشنامه نیز با استفاده
از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرارگرفت .مبنای معناداری گویهها این
است که سطح معناداری برای آنها زیر  5/50باشد (گیفن و همکاران )2555 ،9و
معناداری گویههای مربوطبه سازههای موردنظر ،مورد تأیید قرارگرفت .آزمون پایایی
نیز بهمنظور بررسی انسجام درونی انجام شد که در جدول  ،4میزان پایایی متغیرها
ارائه شده است.
جدول -3میزان پايايی متغیرها
متغیرها

آلفای کرونباخ

کیفیت اطالعات

5/081

حریم خصوصی

5/800

ارتباطات  /اجتماعات

5/822

سفارشیسازی خدمت گرشگری

5/014

حضور اجتماعی

5/854

لذت ادراکشده

5/045

سودمندی ادراکشده

5/809

اعتماد اجتماعی

5/850

نتایج نشان میدهد پایایی پرسشنامه خوب است چرا که تمامی ضرایب بدستآمده
باالتر از  5/0میباشد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل همبستگیپیرسون و
مدلیابی معادلۀساختاری مورد استفاده قرارگرفت که در بخش یافته های به آن
پرداخته شده است.
يافتههای پژوهش
مشخصات پاسخدهندگان در این مطالعه با استفاده از پنج متغیر جمعیتشناختی مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول  1مشاهده میشود.

1- Gefen
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جدول  -2مشخصات جمعیت شناختی پاسخدهندگان
متغیر

تحصیالت

فراوانی (درصد)
دیپلم

8/4

کاردانی

9/1

کارشناسی

41/9

متغیر

فراوانی (درصد)
کمتر از
25سال
 25تا 35

40/4

کمتر از
سابقۀ
استفاده

 4تا  0سال

90/4

 0تا  1سال

98/0

 1تا  0سال

98/9

بیش از 0

91/8

/2

از

20

کارشناسیارشد

34/8

 49تا 05

98/0

اجتماعی

دکتری

0/8

بیش از 05

1

43/2

تعداد
دفعات
استفاده از

جنسیت
زن

01/8

خدمات
گردشگری

 39تا 45

کمتر از 2
بار

04/8

 2تا  0بار

29/1

 0تا  95بار

92/3

بیش از 95
بار

21

4سال

شبکههای

مرد

سن

4/1

متغیر

فراوانی (درصد)

99

آزمون مدل و فرضیههای پژوهش
قبل از بررسی مدل تحقیق شاخصهای کفایت نمونهگیری و نرمالبودن دادهها مورد
بررسی قرار گرفت .جهت بررسی شاخصهای کفایت نمونهگیری از دو شاخص KMO

و آزمون بارتلت استفاده شده است .شاخص  KMOدر دامنه صفر تا یک قرار دارد .اگر
مقدار شاخص نزدیک به یک باشد ،دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند
و از آنجایی که مقدار شاخص  KMOبرابر با  5/01است ،تعداد نمونه برای تحلیل عاملی
کافی است .همچنین مقدار  Sigآزمون بارتلت ( 5/55کوچکتر از  )5/50است که نشان
میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته
شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود .در این تحقیق برای آزمون نرمال بودن
متغیرها نیز از آزمون کولوموگراف -اسمیرنوف استفاده گردیده است که نتایج آن
برای تک تک متغییر ها نرمال بودن آنها را نشان می دهد و مقدار  Sigبرای تمامی
متغییرها بیش از  5/50بوده است که نشان از نرمال بودن آنهاست .این نتیجه با قضیه
حدمرکزی (تعداد نمونه بیش از  35مورد) نیز همخوانی دارد.
یکی از مهمترین گامها ،برای انجام مدلسازی معادالت ساختاری بررسی ماتریس
همبستگی می باشد تا بررسی شود آیا دادهها برای انجام مدلسازی معادالت ساختاری
مناسب است یا خیر .همبستگی باال بین متغییرهای پژوهش نشان دهنده اینست که
مجموعه دادهها می توانند برای سنجش مفهوم مورد نظر استفاده شوند (جامی پور و
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فالح .)2591 ،جدول  0میزان میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متغیرها را نشان
میدهد.
جدول  -3میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متغیرها

**/001
**/080
**/114

5
**/100

**/191

5
**/089

**/199

5
**/100

**/194

5
**/041

5
**/123

**/433

5
**/150

5
**/910

9

5
**/024

5
**/018

5
9

5
9

5
**/091

5
**/400

-

5
**/155

5
**/181

5
9

-

-

5
**/131

-

5
**/189

5
9

-

5
**/354

-

5
**/044

5
9

-

-

-

5
**/102

-

5
**/410

-

-

-

-

-

-

5
**/110

اعتماد
اجتماعی

3/13

5/00

5/919

5
**/301

سودمندی
ادراکشده

3/02

5/84

5/231

5
9

شده

-

لذت ادراک-

3/83

5/00

5/259

-

خدمت
حضور
گرشگری
اجتماعی

3/04

5/08

5/258

5
9

سازی

-

سفارشی-

3/12

5/00

5/293

-

اجتماعات

-

ارتباطات /

3/42

5/89

5/230

-

حریم
خصوصی

3/01

5/09

5/981

-

اطالعات

3/82

5/10

5/90

میانگین

-

کیفیت

معیار

تغییرات

-

متغیرها

انحراف

ضريب

9

6

3

3

3

2

2

8

توضیح* :همبستگی [یکدنباله] در سطح معناداری  p< 5.50؛** همبستگی در سطح معناداری
p< 5.59

ضرایب این جدول نشان از آن دارد که بزرگترین ضریب همبستگی ،مربوط به رابطۀ
بین متغیرهای سودمندی ادراکشده و حضور اجتماعی و به میزان  5/044است.
کوچکترین ضریب نیز مربوط به رابطۀ بین اعتماد و ارتباطات و اجتماعات مجازی و
به میزان  5/910است که البته معنادار است .تمامی ضرایب همبستگی بدست آمده مثبت
و قابلقبول هستند.
به منظور بررسی مدل پیشنهادی و دستیابی به روابط میان متغیرهای مدل ،از مدلیابی
معادالت ساختاری 9استفاده شد .براساس آنچه از خروجی نرمافزار  Amosبهدست
آمد ،مدل برازش شده پژوهش در شکل 2نمایش داده شده است.

1- Structural Equation Model: SEM
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سودمندی
ادراکشده

حضور اجتماعی

اعتماد اجتماعی

لذت ادراکشده

کیفیت اطالعات

حریم خصوصی

ارتباطات /اجتماعات

سفارشیسازی

شکل  -6الگوی معادلهی ساختاری [مدل ساختاری و مدلهای اندازهگیری]

در مدلیابی معادالت ساختاری هنگامی میتوان به برآوردهای مدل اعتماد نمود که
مدل دارای برازش کافی باشد .متداولترین مدلهایی که در اکثر پژوهشها گزارش
میشود در جدول  0آمدهاند .با توجه به نتایج جدول مدل پژوهش توانایی باالیی در
اندازهگیری متغیرهای اصلی پژوهش دارد .برای آزمون فرضیه از شاخص جزئی (p-
 )valueو عدد معناداری استفاده شده است و شرط معنادار بودن یک رابطه این است
که مقدار شاخص اول ( )p-valueبرای رابطۀ مورد نظر کمتر از  5/50و یا مقدار
شاخص دوم ( )t-valueاز  ±9/11بیشتر باشد .نتایج آزمون فرضیهها با استفاده از
مدلیابی معادالت ساختاری در جدول  0نشان داده شدهاست.
جدول  -2شاخصهای برازش مدل نظری تحقیق
شاخصهای برازش

نماد

مقدار قابل قبول*

شکل

نتیجه

کای اسکوئر بهینه شده

χ / df

>3

9/112

قابل قبول

نیکویی برازش

GFI

<5/8

./159

قابل قبول

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

RMR

>5/51

./512

قابل قبول

شاخص برازش تطبیقی

CFI

<5/1

./14

قابل قبول

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

>5/58

5/503

قابل قبول

* قاسمی9381 ،

2
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جدول  -8نتايج آزمون فرضیهها با استفاده از مدليابی معادالت ساختاری
نتايج
روابط

کیفیت اطالعات← حضور اجتماعی
حریم خصوصی← حضور اجتماعی
ارتباطات و اجتماعات مجازی ← حضور اجتماعی
سفارشیسازی خدمت گرشگری ← حضور اجتماعی
کیفیت اطالعات← لذت ادراک شده
حریم خصوصی← لذت ادراک شده
ارتباطات و اجتماعات مجازی ← لذت ادراک شده
سفارشیسازی خدمت گرشگری ← لذت ادراک شده
حضور اجتماعی ← لذت ادراک شده
حضور اجتماعی ← سودمندی ادراک شده
لذت ادراک شده ← سودمندی ادراک شده
سودمندی ادراک شده ← اعتماد اجتماعی

ضريب
استاندارد

عدد
معناداری

سطح
معناداری

نتیجۀ
آزمون

5/201
5/501
5/194
5/000

4/514
9/595
0/191
0/545

5/555
5/392
5/555
5/555

تأیید
رد
تأیید
تأیید

5/385
5/454
-5/538
5/918
5/093

2/054
4/411
-5/914
2/559
2/052

5/555
5/555
5/841
5/540
5/592

تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید

5/052
5/382
5/493

3/000
2/050
0/593

5/555
5/550
5/555

تأیید
تأیید
تأیید

براساس جدول اثرات بین متغیرها بجز اثر حریم خصوصی بر حضور اجتماعی و
ارتباطات /اجتماعات مجازی بر لذت ادراکشده از لحاظ آماری معنادار بوده و 95
فرضیۀ پژوهش با توجه به سطح معناداری پایینتر از  5/50و عدد معناداری باالتر از
 ±9/11در سطح اطمینان  10درصد تأیید شدند و تنها فرضیههای  2و  0با توجه به
سطح معناداری بزرگتر از  5/50تأیید نشدند .قابلذکر است میزان ضریب تعیین بیان
کننده میزان واریانس تببین شده یک متغیر بوسیله متغیرهای اثرگذار بر آن است برای
هر یک از متغیر حضور اجتماعی ،لذت ادراکشده و سودمندی ادراکشده به ترتیب
برابر با  5/02 ،5/01 ،5/01میباشد .همچنین میزان اثر غیر مستقیم بین متغیرها نیز در
جدول  1آورده شده است.
جدول  -1میزان اثر غیر مستقیم بین متغیرها
روابط
کیفیت اطالعات← حضور اجتماعی← سودمندی ادراکشده← اعتماد اجتماعی

مقادير
5/5033

ارتباطات و اجتماعات مجازی ← حضور اجتماعی ← سودمندی ادراک شده ← اعتماد اجتماعی
سفارشیسازی خدمت گرشگری ← حضور اجتماعی← سودمندی ادراک شده ← اعتماد اجتماعی
کیفیت اطالعات← لذت ادراک شده← سودمندی ادراک شده ← اعتماد اجتماعی
حریم خصوصی← لذت ادراک شده← سودمندی ادراک شده ← اعتماد اجتماعی
سفارشیسازی خدمت گرشگری ← لذت ادراک شده← سودمندی ادراک شده ← اعتماد اجتماعی

5/9205
5/9948
5/5012
5/5123
5/5399

کیفیت اطالعات← حضور اجتماعی← لذت ادراک شده ← سودمندی ادراکشده← اعتماد اجتماعی
ارتباطات و اجتماعات مجازی← حضور اجتماعی← لذت ادراک شده ← سودمندی ادراکشده← اعتماد
اجتماعی
سفارشیسازی خدمت گرشگری← حضور اجتماعی← لذت ادراک شده ← سودمندی ادراکشده← اعتماد
اجتماعی
حضور اجتماعی← سودمندی ادراک شده ← اعتماد اجتماعی
حضور اجتماعی← لذت ادراک شده ← سودمندی ادراک شده← اعتماد اجتماعی

5/5280
5/5104

5/250
5/9951

لذت ادراک شده← سودمندی ادراک شده← اعتماد اجتماعی

5/9008

5/5191
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نتیجهگیری و پیشنهادها
همانطور که اشاره شد ،الگویی کامل در حوزۀ تجارت اجتماعی برای ارتقای سطح
اعتماد کاربران در محیط آنالین وبسایتهای اجتماعی با توجه به متغیرهای پژوهش
ارائه نشده است و در مدلهای مورد استفاده در پژوهشهای گذشته ،عوامل و
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ،کمتر به صورت همزمان بررسی شدهاند و
خأل بررسی همزمان آنها همچنان دیده میشود.
در بررسی اثر کیفیت وبسایتهای اجتماعی بر حضور اجتماعی مشخص گردید که
تمام ابعاد بجز حریم خصوصی بر حضور اجتماعی کاربران مؤثر است و فرضیات،9
 3و  4تأیید میگردد .و تنها فرضیۀ  2تأیید نگردید .مطالعات چوی ( )2591نیز تأثیر
ارتباطات همه جانبه مجازی بر حضور اجتماعی را تأیید میکند در ادبیات پژوهش
مطالعهای که به بررسی سایر فرضیات بپردازد یافت نشد .همچنین با وجود آن که
شبکه های اجتماعی در ایجاد محیطی امن برای تبادالت و تعامالت آنالین ضعیف عمل
کرده است و حریم خصوصی کاربران رعایت نمیشود ،کاربران به دلیل جذابیتهای
دیگری که برای آنان فراهم شده همچنان به استمرار حضور خود در فضای مجازی
اصرار میورزند این عامل میتواند دلیل رد فرضیۀ ( 2حریم خصوصی بر حضور
اجتماعی اثر مثبتی دارد) را تصدیق نماید.
در بررسی اثر کیفیت وبسایتهای اجتماعی بر لذت ادراکشده مشخص گردید که همۀ
ابعاد بجز ارتباطات و اجتماعات مجازی بر لذت ادراکشدۀ کاربران مؤثر است و
فرضیات  1 ،0و  8تأیید گردید و تنها فرضیه  0تأیید نگردید .در نتایج پژوهش چوی
( )2591متغیر حریم خصوصی بر لذت ادراک شده مشابه با یافتههای مقاله پیشرو
رابطه بسیار معناداری داشته و همچنین متغیر ارتباطات مجازی همهجانبه نیز اثر مثبتی
بر لذت ادراک شده داشته است که در این مقاله خالف آن را نشان میدهد .از دالیل رد
فرضیۀ  0میتواند این باشد که خدمات آنالین گردشگری تا به امروز تنها به معرفی
خدمات پرداختهاند و در ایجاد امکاناتی از قبیل ارائۀ بازخور و نظرسنجی از گردشگران،
بهکارگیری سیستم امتیازدهی و رتبهبندی گردشگران ،پاسخگویی سریع به سؤاالت
گردشگران و امکان اشتراکگذاری اطالعات هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیدهاست.
در بررسی اثر حضور اجتماعی بر لذت ادراکشده و سودمندی ادراکشده مشخص
گردید که حضور اجتماعی بر لذت و سودمندی ادراکشدۀ کاربران مؤثر است
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(فرضیههای  1و  .)95در تحقیق چوی ( )2591نیز حضور اجتماعی بر لذت ادراک شده
رابطه بسیار معناداری داشته که با نتایج این پژوهش شباهت دارد و همچنین در نتایج
پژوهش حسنین و هد ( )2550حضور اجتماعی بر لذت ادراک شده و سودمندی ادراک
شده اثر مثبتی داشته که کامال با نتایج این مقاله مطابقت دارد و تحقیقات شن ()2592
و لین و همکاران ( )2599نیز بر این امر صحّه گذاشتهاند .تأیید این فرضیهها بدان
معناست که وجود ارتباطات انسانی و خونگرمی در تعامل بین افراد منجر به لذت بردن
و عدم خستگی از محتوای سایت و بهبود بهرهوری و اثربخشی در دستیابی به خدمات
گردشگری میشود.
نتایج نشانداد که لذت ادراکشده بر سودمندی ادراکشدۀ کاربران مؤثر است (فرضیۀ
 )99که با نتایج پژوهش سان و ژانگ ( )2551و شارما و کروسلر ( )2594مطابقت دارد.
همچنین نتایج نشانداد که سودمندی ادراکشده بر اعتماد اجتماعی کاربران به
وبسایتهای گردشگری مؤثر است که با نتایج پژوهش هاجلی ( )2593و امین و
همکاران ( )2594مطابقت دارد .تأیید این فرضیهها بدان معناست که جذاب بودن و
لذتبخش بودن محتوای وبسایت منجر به احساس منفعت در کاربران و بهبود عملکرد
آنها در استفاده از خدمات میشود و بهبود اثربخشی ،بهرهوری و عملکرد افراد در
یافتن خدمات گردشگری آنالین منجر به افزایش اعتماد اجتماعی کاربران به خدمات
آنالین گردشگری میشود.
یافتههای این مطالعه از لحاظ کاربرد عملی نیز اهمیت دارند که با توجه به نتایج پژوهش
پیشنهادهای زیر ارائه میشود .با توجه به تأیید تأثیر هر یک از ابعاد کیفیت
وبسایتهای اجتماعی بر حضور اجتماعی مشتریان (بجز حریم خصوصی) و همچنین
با توجه به تأیید تأثیر هر یک از ابعاد کیفیت وبسایتهای اجتماعی بر لذت ادراکشده
(بجز ارتباطات و اجتماعات مجازی) پیشنهاد میشود شرکتها و فعاالن مجازی عرصۀ
گردشگری شرایطی را فراهم کنند تا بتوان از کیفیت وبسایتهای تجارت اجتماعی به
منظور افزایش حس حضور اجتماعی و ایجاد سرگرمی و لذت بیشتر در استفاده از
خدمات آنالین گردشگری استفاده کرد .بدین منظور پیشنهادهایی ارائه میشود؛ امکان
ایجاد ارتباط با افراد مطلع در مورد خدمات گردشگری ،برقراری ارتباط با فعاالن
عرصۀ گردشگری به منظور کسب اطالعات بروز و سریع در مورد خدمات گردشگری
و بیان خواستهها ،امکان عضویت در اجتماعات مجازی به منظور تسهیل تعامالت و
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امکان به اشتراکگذاری اطالعات توسط کاربران با یکدیگر ،امکان ایجاد سفارشیسازی
خدمات مطابق با خواستهها به عنوان مثال با ایجاد بخش نظرسنجی از کاربران
نظرخواهی بعمل آید و سعی در برآوردن خواستههای آنها مطابق با میل و سلیقه آنها
شود؛ حتی میتوانند امکان ایجاد صفحات شخصی با ویژگیهای مدنظر هر فرد را
فراهم کنند .ایجاد امنیت در پرداخت الکترونیکی توسط کاربران و وجود تنظیماتی برای
حفظ حریم خصوصی گردشگران؛ در این زمینه میتوان از طراحی کارتهای خرید
مجازی بهره گرفت که کاربران قادر باشند به میزان نیاز وجه الزم جهت خرید کاال را
به این کارتها انتقال دهند و از این طریق اقدام به خرید نمایند .این شیوه سبب افزایش
امنیت کاربران در هنگام خرید آنالین میشود.
با توجه به تأیید تأثیر حضور اجتماعی بر لذت ادراکشده و سودمندی ادراکشده
(فرضیههای  1و  )95پیشنهاد میشود به منظور ایجاد احساس جذاببودن ،هیجان
انگیزبودن ،ایجاد لذت در کاربران و کسب منفعت در استفاده از خدمات گردشگری
آنالین شرایطی برای افزایش حضور اجتماعی و ایجاد ارتباط خونگرم بین گردشگران
توسط شرکتها و فعاالن عرصۀ گردشگری مبتنی بر وب فراهم گردد .در این راستا
مدیران میتوانند افراد را برای عضویت در صفحات موجود شرکت در شبکههای
اجتماعی یا تاالرهای گفتوگوی موجود در وبسایت شرکت دعوت کرده و آنها را
برای ارائه نظر و تعامل با دیگران از طریق انگیزشهای مادی و پاداشهای مجازی،
تشویق کنند.
با توجه به تأیید تأثیر لذت ادراکشده بر سودمندی ادراکشده (فرضیۀ  )99پیشنهاد
میشود محیط کاربر پسندی برای استفاده ایجاد شود .در این خصوص ،ایجاد اشکال
و نمادها به جای نوشتهها و استفاده از راهنماهای تصویری ،میتواند راهگشا باشد.
به خصوص به ویژگیهای لذتبخش بودن وبسایت مانند رنگ ،اندازه ،آهنگ و درجۀ
صدای سایت ،حالت و طراحی سایت که جز فاکتورهای اصلی تأثیرگذار در شکلگیری
ارزش و سودمندی ادراکشدۀ وبسایت میباشد توجه ویژهای نمایند ،در این راستا
میتوانند به بارگذاری برنامههای سرگرمکننده و یا آموزشی و همچنین بارگذاری
عکسهای مناطق توریستی متنوع و خدمات متنوع و جذاب هتلها و سایر مکانهای
اقامتی مسافران وهمچنین بارگذاری ویدئوهای جذاب سفرهای قبلی در صفحه شبکه
اجتماعی خود بپردازند.

ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وبسايتهای31 ...

همچنین با توجه به تأیید تأثیر سودمندیادراکشده بر اعتماد اجتماعی (فرضیۀ )92
پیشنهاد میشود شرکتها و فعاالن عرصۀ گردشگری به منظور ایجاد ارزش و منفعت
ادراکشده در معامالت آنالین برای ایجاد اعتماد کاربران مزایایی از قبیل افزایش تنوع
خدمات گردشگری آنالین ،افزایش سهولت و سرعت دسترسی به خدمات گردشگری
مانند رزرو آسان و بیواسطه هتلها ،کاهش هزینه استفاده از خدمات را برای تسهیل
اعتماد بلندمدت بین افراد و گروه فراهم آورند.
این پژوهش مانند سایر پژوهشهای دیگر دور از محدودیت نبوده است و رفع این
محدودیتها راهی را برای مطالعات کمی و کیفی پس از خود باز میکند .نخست ،جامعۀ
آماری این پژوهش را کاربرانی که از وبسایتهای تجارت اجتماعی در حوزه
گردشگری خرید کردهاند ،تشکیل میدهد .بنابراین اگرچه بصیرت ارزشمندی را در
رابطه با اعتماد در تجارت اجتماعی حوزه گردشگری فراهم ساخته است ،نتایج حاصل
ممکن است در صنایع دیگر متفاوت باشد .بنابراین پیشنهاد میشود مدل پیشنهادی در
صنایع دیگر چون صنعت مد ،بیمه ،بهداشت و درمان و غیره مورد استفاده قرار گیرد
و نتایج آن با یکدیگر مقایسه گردد .دومین محدودیت این پژوهش این است که کاربران
ایرانی را مورد مطالعه قرار داده است با ارزش ها ،باورها و زمینه فرهنگی متفاوت از
سایر کشورها ،بنابراین پیشنهاد میشود مدل پژوهش با کاربران دیگر کشورها مورد
مطالعه قرار گیرد و نقش تفاوتهای فرهنگ و زمینههای اجتماعی بر روابط بین
متغییرهای مدل مورد تحلیل قرار گیرد .سوم اینکه ،با توجه به اهمیت کیفیت وبسایت
در حوزه تجارت الکترونیک و تجارت اجتماعی در این پژوهش به طورخاص تاثیر آن
بر اعتماد مورد بررسی قرار گرفته است ،به محققان پیشنهاد میشود تا به بررسی
سایر متغییرها همچون عوامل فردی ،عوامل مربوط به برند و عوامل محیطی بر اعتماد
بپردازند.
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Abstract
With the improvement of technology and the need for promptitude in
communication and transactions, social commerce has been taken into
consideration in this regard. Social trust has particular importance for
maintaining more and more customers in online spaces. The purpose of the
present research is to present a social trust model by examining the impact of
social websites quality. The research is practical in terms of purpose and
descriptive-correlation in terms of method. The statistical population includes
the social network users who have bought social tourism websites. They were
selected by a non-random sampling method. The results of the structural
equation modeling method show that the dimensions of the social websites
quality such as information quality, communication, virtual communities, and
customization of tourism services have a positive and significant effect on
social presence. Also, all the dimensions of social websites quality except
communication and virtual communities with social presence have positive
and significant effects on the perceived enjoyment. Social presence and
perceived enjoyment have positive effects on the perceived usefulness.
Finally, the relationship between perceived usefulness and social trust is
positive.
Keywords: Social commerce, Social presence, Social trust, social websites
quality
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