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چکیده
در راستای کسب و کار تجارت الکترونیک ،شبکه های اجتماعی می توانند ارتباطات را برای شرکت ها افزایش داده و آگاهی
از نام تجاری را توسعه دهند .دسترسی میلیون ها کاربر در سراسر جهان به شبکه های اجتماعی باعث شده است تا این
شبکه ها در کانون توجه جوامع مدرن و شرکت های تجاری قرار گیرند و از محبوبیت قابل توجهی برخوردار شوند .با در
نظر گرفتن این موضوع؛ هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیک بر مشارکت
آنالین مشتریان و تحلیل نقش آن در عملکرد کسب وکار بوده است .روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه
اجرا از نوع توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق تمامی مدیران ،سرپرستان و کارکنان شرکت نان مزرعه بوده
است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  170نفر به عنوان نمونه تعیین گردیدند.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه براجوس و همکاران( )2018استفاده شده است .به منظور بررسی روایی ابزار
پرسشنامه از روا یی سازه ،همگرا و روایی واگرا استفاده و مورد تائید قرار گرفته شد .جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای
کرونباخ و پایای ترکیبی استفاده شد که نتایج نشان از تائید پایایی ابزار تحقیق داشت .برای بررسی فرضیه های تحقیق از
روش مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  plsاستفاده شده است که نتایج نشان داد شبکه اجتماعی بر
مشارکت آنالین مشتریان تاثیر مثبت ومعناداری دارد .قابلیت تجارت الکترونیک بر مشارکت آنالین مشتریان نان مزرعه
تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین مشارکت آنالین مشتریان تاثیر مثبت ومعناداری بر عملکرد شرکت نان مزرعه دارد.
کلمات کلیدی :شبکه های اجتماعی ،قابلیت تجارت الکترونیک ،مشارکت آنالین مشتریان ،عملکرد شرکت
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 .1مقدمه
اجتماعی1

الکترونیکی2

برای رقابت و بقای شرکت بسیار مهم
و تجارت
فناوری های دیجیتالی امروزی مانند شبکه های
شده اند (بنیتز و همکاران .)2018 ،3شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی 4می توانند توسط مشتریان برای تعامل
با شرکت ها و سایر مشتریان برای اهداف مختلف (به عنوان مثال ،جستجوی اطالعات محصول یا خدمات ،ارائه بررسی محصوالت
یا خدمات ،تشویق سایر مشتریان فعلی یا بالقوه برای تعامل با شرکت) استفاده شود .شرکت های امروزی به طور همزمان از
شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی برای ایجاد ابتکارات به اصطالح تجارت اجتماعی استفاده می کنند .تجارت
اجتماعی به اشتراک گذاری اطالعات اجتماعی جدیدی می پردازد که به عنوان یک نقش اساسی در تعامالت شرکت و مشتری
در نظر گرفته شده است .برخی از شرکت ها به طور همزمان از شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی خود برای بهبود
تجربه مشتریان دیجیتال 5استفاده می کند (بنیتز و همکاران  .)2018 ،بنابراین تجارت اجتماعی یک مفهوم و پدیده جدید است
که با تأثیر متقابل شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی که بر مشارکت و تعامل مشتریان و رفتار تصمیم گیری تأثیر
می مشخص می شود .با استفاده شرکت از فناوری های دیجیتال (شبکه های اجتماعی ،قابلیت تجارت الکترونیکی) این امکان
به شرکت ها داده می شود تا با افزایش فرصت تعامل با مشتریان ،عملکرد شرکت را بهبود بخشد(ژانگ و بن یوسف.)2016 ،6
شرکت های امروزی از فناوری های دیجیتالی برای اهداف تجاری همچون ارتقاء برند ،و فروش به ویژه برای بهبود نوآوری (توسعه
محصول جدید) ،رهبری (تقویت نیروی انسانی و توسعه کارکنان) و عملیات (تولید ،ارتباط با تامین کنندگان/عرضه کننده)
استفاده می کنند در جهت ایجاد ایجاد ارزش تجاری (کان و همکاران .)2014 ،7اما صرفا سرمایه گذاری در فناوری های دیجیتال
موفقیت شرکت را تضمین نمی کند .در تحقیقات پیشین در حوزه سیستم های اطالعاتی 8محققان نشان داده اند که هدف اصلی
در ارتقاء عملکرد شرکت ها مبتنی بر فناوری اطالعات 9نحوه استفاده شرکت از منابع فناوری اطالعات (قابلیت فناوری اطالعات)
اهمیت بسیار زیادی دارد تا میزان سرمایه گذاری در منابع فناوری اطالعات است (بنیتز و همکاران .)2018 ،شبکه های اجتماعی
و قابلیت تجارت الکترونیکی دو منبع فناوری اطالعات هستند که میزان سرمایه گذاری و استقرار آن ها ممکن است در بین
شرکت ها ناهمگن باشد .این مطالعه قابلیت شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی را دو بعد از قابلیت فناوری اطالعات
می داند که به ترتیب به توانایی شرکت در استفاده از شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی اشاره می کند .قابلیت
شبکه های اجتماعی توانایی شرکت در استفاده و بکارگیری از بسترهای شبکه های اجتماعی برای انجام فعالیت های تجاری
است (بنیتز و همکاران  .)2018 ،قابلیت تجارت الکترونیکی به توانایی شرکت در استفاده و بکارگیری از فناوری وب برای تبلیغ
و فروش محصوالت خود اشاره می کند(براجوس و همکاران .)2018 ،10بر اساس ادبیات تجارت اجتماعی ،این تحقیق به طور
خاص قابلیت شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی را به عنوان دو قابلیت تجارت اجتماعی و فناوری اطالعات به
دلیل بکارگیری از شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیکی (و قابلیت شرکت مرتبط با استفاده از این فناوری اطالعات) در نظر
می گیرد.
این تحقیق بر دیدگاه قابلیت سازمانی با تکیه بر فناوری اطالعات (شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی)
مشارکت آنالین را سازه ای می داند که از طریق آن عملکرد شرکت بهبود می یابد .توانایی مشارکت مشتریان برای موفقیت در
1. social networks
2. e-commerce
3. Benitez et al
4. e-commerce capabilities
5. digital customer experience
6. Zhang & Benyoucef
7. Kane et al
8. Information Systems
9. information technology
10. Braojos et al
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دنیای تجارت بسیار مهم است .عالوه بر این ،مشارکت مشتری ممکن است مکانیزمی برای بهبود عملکرد شرکت در نظر گرفته
شود .شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیکی ؛ فناوری های دیجیتالی برای ارتباط و تعامل با مشتریان هستند .از این نظر،
توانایی شرکت در استفاده از فن آوری های دیجیتال و اتصال آنها ممکن است مشارکت آنالین مشتریان (میزان مشارکت مشتریان
از طریق سیستم عامل های آنالین) را که برای بهبود عملکرد ضروری است ،فعال کند(رِی و همکاران .)2014 ،1با توجه به
دیدگاه قابلیت سازمانی در حوزه فناوری اطالعات ،مشارکت آنالین مشتریان به عنوان یک سازوکار اصلی؛ برای تبیین چگونگی
تبدیل سرمایه گذاری شرکت ها در شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیک در بازگشت مثبت بصورت نوآوری در خدمات
به مشتریان استفاده می شود .مبنای اصلی این است که؛ شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی می توانند با جذب
مشارکت آنالین مشتریان عملکرد شرکت را بهبود بخشند .قابلیت شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی می تواند به
صورت جداگانه و مشترک به منظور ارتقاء عملکرد شرکت ،مشارکت اجتماعی (مشارکت مشتری بر بسترهای شبکه های اجتماعی
شرکت) و مشارکت آنالین مشتری (مشارکت مشتری بر بستر فناوری وب شرکت) را تسهیل کند(براجوس و همکاران.)2018 ،
بررسی ها نشان می دهد که قوت غالب مردم ایران نان است ،بطوریکه در سه وعده غذایی صبح ،ظهر و شب نان مصرف
می کنند .این در حالی است که با تغییر ذائقه مردم و گرایش به سمت غذاهای آماده ،نوع نان هایی که در سبد غذایی مردم قرار
می گیرند نیز تغییر کرده است .اما در مجموع نان سنتی همچنان نسبت به نان های ماشینی و صنعتی از اقبال بیشتری برخوردار
است .بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیک فرصتی کم هزینه برای نان مزرعه برای مشارکت آنالین
مشتریان و همچنین ،افزایش شناسایی ،آگاهی و به رسمیت شناختن برند نان مزرعه می باشند .این تحقیق سعی می کند با
مفهوم سازی و بررسی تأثیرات فردی و مکمل قابلیت تجارت اجتماعی و فناوری اطالعات (قابلیت شبکه های اجتماعی و قابلیت
تجارت الکترونیکی) بر عملکرد شرکت از طریق نقش واسطه ای مشارکت آنالین مشتریان ،این شکاف را برطرف کند .لذا مسئله
تحقیق به این صورت بیان می شود :آیا شبکه های اجتماعی بر مشارکت آنالین مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد؟ آیا قابلیت
تجارت الکترونیک بر مشارکت آنالین مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد؟ آیا مشارکت آنالین بر عملکرد کسب وکار شرکت
نان مزرعه تاثیر مثبت ومعناداری دارد؟ گردشگری تاثیر مثبت و معناداری دارد؟ و چگونه یادگیری سازمانی بر عملکرد بانک
گردشگری تاثیر معناداری می گذارد؟

-2مروری بر ادبیات تحقیق
قابلیت های تجارت الکترونیک
قابلیت تجارت الکترونیکی به توانایی یک شرکت "در تعامل با مشتریان و شرکای تجاری خود و انجام مشاغل از طریق
اینترنت" اشاره می کند (ژو .)2004 ،قابلیت تجارت الکترونیکی شرکت ها را قادر می سازد تا اطالعات را به اشتراک بگذارند،
ارتباطات موثر را افزایش دهند ،زنجیره تامین را تقویت کرده و تصمیم گیری را تسریع کنند ،در نتیجه چابکی سازمانی بهبود
یافته و مزیت رقابتی به دست می آید(ژو همکاران .)2020 ،2قابلیت تجارت الکترونیکی به عنوان قابلیت عملیاتی در نظر گرفته
شده اند زیرا از واحدهای تجارت الکترونیکی یک سازمان نشأت می گیرند .نظریه قابلیت پویا یک چشم انداز مناسب برای درک
تاثیر قابلیت تجارت الکترونیکی بر سازمانی و پیشرفت های بعدی شرکت ارائه می دهد(بنیتز و همکاران.)2018 ،
قابلیت های فناوری اطالعات به عنوان توانایی شرکت ها در بسیج و استقرار منابع مبتنی بر فناوری اطالعات در ترکیب با
سایر منابع و قابلیت ها توصیف می شود ،که می تواند به شرکت ها در استفاده از فرصت ها و پیکربندی مجدد منابع برای
1. Ray et al
2. Zhu et al
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جلوگیری از پیامدهای نامطلوب کمک کند (تالون و همکاران .)2019 ،1تحقیقات تجربی نشان می دهد که شرکت هایی با
قابلیت قوی فناوری اطالعات می توانند گزینه های دیجیتالی را در قالب فرایندها و دانش دیجیتالی برای عملکرد شرکت ایجاد
کنند ،تصمیم گیری را تسریع کرده و ارتباطات موثر را افزایش دهند ،در نتیجه دستاوردهای عملکرد را بهبود بخشند(ایرفان و
همکاران .)2019 ،2قابلیت فناوری اطالعات یک مفهوم ساده و تک بعدی نیست .بلکه یک ساختار پیچیده است که از چندین
بعد تشکیل شده است .تحقیقات قبلی نشان می دهد که قابلیت فناوری اطالعات شامل عناصر سازمانی (به عنوان مثال مدیریت
فناوری اطالعات) ،فیزیکی (یعنی زیرساخت فناوری اطالعات) و انسانی (به عنوان مثال مهارت ها یا دانش فناوری اطالعات)
تقسیم می شود(کیم و همکاران.)2012 ،3
قابلیت تجارت الکترونیکی نوع خاصی از قابلیت فناوری اطالعات است .با رویکردی مشابه قابلیت فناوری اطالعات سه بعد
عمده را به ما ارائه می دهد :مدیریت ،قابلیت فنی و استعدادها .به عنوان نمونه ،ژوانگ و لدرر )2006( 4تأکید کردند که دانش
حرفه ای کارکنان تجارت الکترونیک نیروی محرکه در کمک به شرکت ها در استفاده از منابع تجارت الکترونیکی برای ایجاد
ارزش تجاری است .محققان سه شایستگی استراتژی تجارت الکترونیک ،ادغام فرآیند کسب و کار فناوری اطالعات و سیستم ها
و زیرساخت ها را به عنوان عناصر مهم توانایی و موفقیت تجارت الکترونیکی در شرکت های مختلف شناسایی کرده اند .عالوه بر
این ،اشاره کردند که مهارت های منابع انسانی (یعنی فنی و مدیریتی) و سایر قابلیت نامشهود ،مانند دارایی های رابطه ای (به
عنوان مثال استعداد)  ،برای موفقیت برنامه های تجارت الکترونیکی بسیار مهم است .آن ها بر این باور بودند که فناوری ،روابط
و کسب و کار به عنوان اجزای اصلی فرایندهای تجارت الکترونیک شناسایی می شوند(ژو و همکاران.)2015 ،
قابلیت مدیریتی ،فنی و استعدادی به عنوان سه بعد اصلی قابلیت تجارت الکترونیک شناسایی شده اند .توانایی مدیریتی
عبارت است از توانایی مدیریت منابع تجارت الکترونیک مطابق با نیازها و اولویت های تجاری شرکت .قابلیت فنی عبارت است
از ارائه راه حل های فنی برای مشکالت در عملیات تجارت الکترونیکی به شیوه ای سریع و کارآمد ،از این طریق فرآیندهای
یکنواخت کسب و کار را تضمین می کند (گاریسون و همکاران .)2015 ،5قابلیت استعداد شامل توانایی حرفه ای کارکنان (به
عنوان مثال مهارت ها و دانش) است ،که برای شرکت ها برای استفاده از تجارت الکترونیکی برای تنظیم روش های عملکرد در
پاسخ به تقاضای بازار مورد نیاز است (کیم و همکاران .)2012 ،سه بعد عمدتاً جنبه های سازمانی  ،فیزیکی و انسانی تجارت
الکترونیکی را منعکس می کند .مشارکت آنها در قابلیت تجارت الکترونیکی به صورت جداگانه وجود ندارد بلکه با یکدیگر همکاری
می کند.
شبکه های اجتماعی
ظهور شبکه های اجتماعی یک تغییر عظیم در بازاریابی است .افراد ماهانه به طور فعال از بستر شبکه های اجتماعی
استفاده می کنند و زمان بیشتری را در آن نسبت به سایر برنامه های اینترنتی صرف می کنند (کمپ .)2016 ،6در پاسخ ،شرکت
ها به طور فعال به دنبال استفاده از فرصت های مرتبط با گنجاندن شبکه های اجتماعی در ترکیب بازاریابی خود هستند .روندهای
بازار نشان می دهد که تبلیغات در شبکه های اجتماعی رشد بسیار زیاد یافته است .تحقیقات علمی همچنین شواهدی از پتانسیل
اقتصادی سرمایه گذاری در بازاریابی شبکه های اجتماعی و تأثیر قابلیت بازاریابی شبکه های اجتماعی بر مصرف کنندگان ارائه
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می دهد(دی وریس و همکاران .)2017 ،1بازاریابی شبکه های اجتماعی به عنوان یک فعالیت بسیار پویا و غیر خطی تمایز میان
بازاریابی سنتی و بازاریابی مدرن را ایجاد کرده است چرا که بازاریابی سنتی یک طرفه و خطی است .برای پرداختن به تفاوت
های اساسی بین بازاریابی شبکه های سنتی و اجتماعی ،شرکت ها به تکنیک های بازاریابی شبکه های اجتماعی خاص نیاز
دارند ،که به نوبه خود به منابع و قابلیت استراتژیک خاصی نیاز دارد .وقتی شرکت ها رشد می کنند ،تأثیر مثبت شبکه های
اجتماعی بر عملکردشان حتی قوی تر و مهم تر می شود(والش و همکاران.)2016 ،2
شبکه های اجتماعی به عنوان سیستم های ارتباطی مبتنی بر اینترنت تعریف می شوند که از ایجاد و تبادل محتوا در بین
روابط افراد در بستر فضای مجازی پشتیبانی می کند .شبکه های اجتماعی به محتوای تولید شده توسط کاربر محدود نمی شود
بلکه شامل محتوایی می شود که توسط شرکت ها ایجاد و به اشتراک گذاشته می شود ،که برای فرایند شبکه های اجتماعی
ضروری است .همچنین عملکرد شبکه های اجتماعی به موفقیت استفاده یک سازمان از شبکه های اجتماعی به عنوان بخشی از
بازاریابی خود اشاره می کند ،که می تواند توسط تعداد طرفداران ،دنبال کنندگان یا مشارکت آنالین مشتریان شرکت تعیین
شود(المبر و استفان .)2016 ،3شبکه های اجتماعی یکی از ابزار های کمهزینه هســـتند که در بسیاری از شرکت ها استفاده
میشوند (حسن و همکاران .) 2015 ،4شبکه های اجتماعی در شرکتها به تسهیل جریان اطالعات ،اشتراکگذاری دانش در
داخل شـــرکت ،تقویت تعامل شـــرکت با مشـــتریهــا و بهبود همکــاریهــای داخلی و خــارجی شـــرکــت کمــک
میکننــد(الم و همکــاران .)٢٠١٦ ،5در زمینﺔ کسبوکار ،شبکه های اجتماعی کانال ارتباطی جدیدی بین شرکتها و
مشـــتریان اســـت که به آنها اجازه میدهد مســـتقماً با یکدیگر ارتباط برقرار ســـازند (وارداتی و ایرم .)٢٠١٩ ،6تعامل
دوطرفﺔ شبکه های اجتماعی به کســـبوکارها اجازه میدهد مشـــتریان جدیدی را خلق کنند و این قابلیت را به آن ها میدهد
تا این ارتباط دوطر فه را گســـترش دهند .بنابراین با تکیه بر پیشرفت شبکه های اجتماعی کســـبوکارها و شـــرکتها
فرصـــتهای منحصربهفردی را برای برقراری ارتباط راحت با شرکا و مشتریان خود به شیوه ای پویا به دست آورده اند (چنگ
شیو .)٢٠٢٠ ،7شرکت ها نیز برای رشد پیشــرفت خود نیازمند اســتفاده از شبکه های اجتماعی هستند .از ابزارهای بازاریابی
کمهزینه ،بازاریابی شبکه های اجتماعی است که اهمیت بســـیاری برای شرکت ها دارد؛ چرا که ســبب ماندگاری کســبوکار
در بازار میشــود (پری .)٢٠١٤ ،8باتوجه به میزان شکست شرکت ها ،بازاریابی شبکه های اجتماعی نقش ابزار با ارزشـــی را
برای شرکت ها ایفا میکند؛ بهگونهای که جایگاه آنها را در بازار مستحکم کند (لوپو .)٢٠١٥ ،9شـــواهد نیز حاکی از این اســـت
که شرکت هایی که در بازاریابی شبکه های اجتماعی غرق شده اند ،توانستهاند با دستیابی به اطالعات بازار به رقیب قدرتمندی
در بازار تبدیل شــوند (آتانســووا و کالرک .)٢٠١٥ ،10بنابراین صـــاحبان شرکت ها از شبکه های اجتماعی بهعنوان بخشـــی
از اســـتراتژی بازاریابی خود اســتفاده میکنند؛ این در حالی اســت که اهمیت اســـتفاده از شبکه های اجتماعی برای جذب
مشتریان جدید بهوسیلﺔ مدلهای مختلفی به اثبات رسیده اســت (پری .)٢٠١٤ ،ازاینرو وجود اســتراتژی بازاریابی مبتنی بر
شبکه های اجتماعی برای رشـــد و پیشـــرفت شرکت ها امری ضــروری و مهم به نظر میرسد؛ زیرا استراتژی بازاریابی مبتنی
بر شبکه های اجتماعی  ،فرایندی شناخته شده اســت که به شــرکتها اجازه میدهد منابع محدود خود را بــه بزرگترین
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فرصــــتهــا (تعامل با مشتریان) برای افزایش فروش و دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار متمرکز تبدیل کنند (کریمی و
نقیبی.)٢٠١٥ ،1

مشارکت آنالین مشتریان
امروزه نیاز به ارائه ارزش و ارائه خدمات بهتر ،سازمان ها را بر آن داشته است تا اقدامات بیشتری را برای جلب نظر مشتریان
خود حتی بیشتر از گذشته انجام دهند .سازمان های مختلف بر مشارکت مشتری به عنوان یکی از تکنیک های مهم برای مدیریت
بهتر ارتباط با مشتری تأکید می کنند .از این رو برند ها به طور مرتب با مشتریان در شبکه های اجتماعی و سایر بسترهای شبکه
های اجتماعی در ارتباط هستند تا مشتریان وفادار خود را گسترش دهند(کورت و همکاران .)2009 ،2پیشرفت تکنولوژی
جذابیت خرید غیرحضوری ،مشارکت آنالین مشتریان را افزایش داده است و می توان آن را از طریق افزایش چشمگیر حجم
فروش آنالین مشاهده کرد .خرید آنالین به مشتریان این امکان را می دهد تا برند ها را بر اساس نظرات و رتبه بندی ارزیابی
کنند و آنها را در صرفه جویی در وقت ،هزینه و انرژی قادر می سازد .از طریق خرید آنالین ،مشاغل می توانند هزینه های
عملیاتی و هزینه منابع را کاهش دهند و اجازه ایجاد پایگاه داده مشتری را می دهند .عالوه بر این ،مشاغل می توانند به طور
مجازی با مشتریان ارتباط برقرار کنند(پانساری و کومار .)2018 ،3مشارکت آنالین مشتریان؛ وضعیت روانی مشتریان است که
از طریق تعامل با مشتریان در طول فرآیند خرید ناشی می شود و درک تاثیر آن در ایجاد یک مدل کسب و کار مشتری محور
بسیار مهم است .مشارکت آنالین مشتریان با یک تولید کننده می تواند برای بهبود عملکرد آن مفید باشد زیرا می تواند منجر
به خرید واقعی شود .به دنبال این امر ،فروشگاه های وب تمایل دارند بسترهای فروشگاه اینترنتی زیبا ،کاربرپسند و ایمن را ارائه
دهند تا تجربه خرید منحصر به فردی را در اختیار مشتریان قرار دهند که ممکن است منجر به خرید واقعی شود(تاکور.)2018 ،4
تعامل مشتریان با یک برند ،محصول ،خدمات و فروشگاه اینترنتی که بر اساس تجربیات آنها است ،چه منفی و چه مثبت ،به
عنوان مشارکت آنالین مشتریان شناخته می شود(لی و همکاران .)2017 ،مشارکت مثبت نتایج مثبتی از قبیل رفتار خرید،
رضایت و وفاداری به همراه خواهد داشت ،اما مشارکت منفی ممکن است نظرات منفی را منتشر کند که سبب از دست رفتن
مشتریان فعلی و بالقوه می شوند .تصورات ناخوشایند و منفی برای ارائه دهندگان خدمات آنالین منجر به مشارکت منفی می
شود(وایشتاین و همکاران .)2017 ،5مشارکت آنالین مشتریان ،تال شی برای خلق ارزش به صورت داوطلبانه توسط مشتریان
برای برندی معین در شبکه های اجتماعی می باشد(پی و همکاران .)2012 ،6گسترش شبکه های اجتماعی ،دوره جدیدی را
برای شرکت ها فراهم آورده است که آنها را مجبور به جستجوی راه های جدید و جذاب برای تعامل با مشتریانشان می کند .این
امر فرصت های بی نظیری را برای برندها و کسب شهرت ،برای آنها ایجاد کرده است .شبکه های های اجتماعی بر مبنای مشارکت
آنالین یک تعامل فردی در بخش های گسترده ای از صنعت ،مشتریان را تشویق به ارتباطات ،مشارکت و خرید می کند .از این
رو اینترنت به طور فزاینده ای به عنوان فضایی برای مشارکت آنالین مشتریان و تعامل سریع تر ،تسهیم اطالعات و مشارکت
مشتریان پذیرفته شده است(گونزالس تورس .)2020 ،7روند مشارکت مشتریان آنالین در محیط فضای مجازی شامل جستجو و
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جمع آوری اطالعات درباره خدمات و محصوالت شرکت ،و فعالیت های تبلیغات شفاهی برای یک شرکت است(وارگو و الش،1
.)2016
مدل های مختلفی از مشارکت آنالین مشتریان در ادبیات مدیریت ارائه شده است که شامل ابعاد مختلف تعامل است.
برخی از این ابعاد عبارتند از :ارتباط ،آگاهی ،جذب ،حفظ ،تعامل ،رضایت ،پیوند ،توصیه و پیشنهاد و . ...با این حال ،ممکن است
مشتریان هنگام تعامل با شرکت ها در یک بستر اجتماعی ،همه این ابعاد را تجربه نکنند .مشارکت آنالین مشتریان به عنوان
حالتی از افراد تعریف می شود که ممکن است شناختی ،رفتاری یا احساسی باشد .ادبیات مدیریت؛ مشارکت آنالین مشتریان را
از چهار منظر تصور کرده است .دیدگاه روان شناختی به فعالیت های شناختی و عاطفی مربوط به مشارکت آنالین مشتری می
پردازد (هیگینز و اسولر .)2009 ،2دیدگاه رفتاری به جنبه های رفتاری مشارکت آنالین مشتری و فعالیت های مشتری می
پردازد(ساشی ) 2012 ،3دیدگاه اجتماعی به مولفه های اجتماعی و شبکه ای مشارکت مشتری می پردازد (فلیس و همکاران،4
 .)2012دیدگاه چند بعدی ابعاد مختلف مشارکت آنالین مشتری را متحد می کند و ترکیبی از رویکردهای روانشناختی ،رفتاری
و اجتماعی است وجود دارد (برودی و همکاران.)2011 ،5
عملکرد کسب و کار
عملکرد شرکت ها میزان دستیابی به اهداف شرکت و نتیجه نهایی عملکرد آن است .در مطالعات اولیه در مورد تأثیر فناوری
اطالعات بر دستاوردهای عملکرد شرکت ها ،محققان معتقد بودند که ارزش ایجاد شده توسط فناوری اطالعات از طریق شاخص
های مالی مانند سودآوری شرکت ،ارزش بازار و نرخ رشد اقتصادی منعکس می شود .با این حال  ،مطالعات بعدی نشان داد که
این سیستم ارزیابی دارای محدودیت هایی است .اول ،به دست آوردن ارزش از فناوری اطالعات یک فرایند طوالنی مدت با تأخیر
زمانی است و بنابرای  ،مزایای مالی فوری به همراه نخواهد داشت .تحقیقات همچنین نشان داده است که دستیابی به بهره وری
فناوری اطالعات دو تا سه سال طول می کشد(نِئونکپا و دِت .)2017 ،6ثانیاً  ،تأثیر استفاده از فناوری اطالعات بر دستاوردهای
عملکرد شرکت ها نه تنها در سود عملکرد مالی بلکه در برخی ارزش های غیرقابل تعیین مانند بهبود کارایی عملیاتی ،توسعه
محصول جدید و رضایت مشتری منعکس می شود (بوزیچ و دیموسکی .)2019 ،7دستاوردهای عملکرد ایجاد شده توسط قابلیت
فناوری اطالعات(شبکه اجتماعی-قابلیت تجارت الکترونیک) به عملکرد مالی و غیرمالی تقسیم می کند .دستاوردهای عملکرد
مالی منعکس کننده سودآوری شرکت ها است که عمدتا با شاخص های مالی مانند بازده سرمایه گذاری ،حجم فروش و سود
اندازه گیری می شود (ژوانگ و لدرر .)2006 ،دستاوردهای عملکرد غیرمالی عمدتاً شامل جنبه های عملکرد ملموس تری مانند
قابلیت اطمینان محصول ،خدمات به مشتریان ،مدیریت دانش و سایر جنبه هایی است که جنبه های عملکردی را که نمی توان
به طور مستقیم از آن درآمدزایی کرد ،در بر می گیرد (ژو و همکاران.)2017 ،
برخی از محققان عملکرد سازمانی را بخـشی از مفهـوم اثربخـشی سـازمانی است که مبنای آن اهداف بیرونی سازمان یعنی
اهـداف گـروههـای ذینفـع مـیباشـد تعریف کرده اند .آن ها عملکـرد سـازمانی را در سه حوزه کلی تعریف کرده اند)١ :
عملکـرد مالی (سود ،بازده دارایی و بازده سرمایهگذاری و )٢ )...عملکرد بازار (فروش ،سـهم بـازار و  )...و  )٣بازده صاحبان سهام
(بازده کل صاحبان سهام ،ارزش افـزوده اقتـصادی و .)...در اندازهگیری عملکرد سازمانی ،صاحبنظران تفاوت اساسی بین
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شاخصهای مبتنی بر بـازار و شاخصهای عملکرد مالی قائل شدهاند .با وجود اینکه در اغلب مـوارد بـین سـهم بـازار (یکی از
مهمترین شاخصهای عملکرد بازار) و سودآوری (یکی از مهمترین شاخصهـای عملکرد مالی) ارتباط معناداری وجود دارد ،اما
در برخی موارد نظیر شرایط نفـوذ در بـازار ،این ارتباط لزوماً مثبت و معنادار نخواهد بـود(فوسو و همکاران .)2017 ،1بنـابراین
بـرخالف ب ـسیاری پژوهـشگران کـه معموالً تفکیکی بین ایـن دو دسـته شـاخص قائـل نمـیشـوند در جریـان ارزیـابی عملکـرد
سازمانی یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت گیرد ،تفکیک شـاخصهـای مبتنـی بـر بازار عملکرد از شاخصهای عملکرد
مالی اسـت .در نهایـت بخـشی از شـاخصهـای عملکرد سازمانی ،شاخصهای مـالی اسـت کـه جهـت انـدازهگیـری عملکـرد
مـالی مـورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به تعریف اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی ،و با توجه به اهداف عملیاتی که در
عملکرد مالی مـورد توجـه قـرار مـیگیـرد ،تعریـف عملکـرد مـالی بصورت زیر خواهد بود ” :درجه یا میزانی که شرکت به
هـدفهـای مـالی سـهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائـل مـیآیـد“ .اهـداف عملیـاتی کـه مـدیر عامـل شـرکت در
راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال مـیکنـد دربرگیرنـده شاخصهاو معیارهایی است که بر
مبنای آن میتوان عملکرد مالی یک شـرکت تجـاری را اندازهگیری کرد(کیم و همکاران .)2012 ،اصطالح عملکرد بازاریابی به
عنوان ساختار عملکرد کلی مورد استفاده قرار میگیرد و جنبههای بازار را در عملکرد مورد بررسی قرار میدهد .عملکرد بازاریابی
به توانایی سازمان برای افزای ش فروش ،ارتقای موقعیت رقابتی شرکت ،توسعه محصول جدید ،بهبود کیفیت محصول ،کاهش
زمان تحویل کاال یا خدمات به مشتریان ،گسترش سهم بازار و … در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص اشاره دارد.
اندازهگیری و تحلیل عملکرد فعالیتهای بازاریابی میتواند تاثیر قابل توجهی در افزایش نقش بازاریابان در تنظیم استراتژی های
کلی شرکت داشته باشد .یکی از مهمترین دالیل عدم توجه کافی به واحد بازاریابی در برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت
شرکتها ناتوانی بازاریابی برای تعیین و اندازه گیری سهم خود در تغییرات ارزش شرکت است(وانگ وهمکاران.)2012 ،2
موغلی و شفیعی ( )1399در پژوهشی با عنوان" بررسی تاثیر استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری شبکه های اجتماعی بر
عملکرد بیمه با نقش تعدیلگر مهارت های اجتماعی و شدت رقابت " به بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد
بیمه با نقش تعدیلگر مهارت های اجتماعی و شدت رقابت پرداخته اند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از شبکه های
اجتماعی در مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بنگاه تاثیر معنی داری دارند .همچنین نشان داد که مهارت های اجتماعی و
شدت رقابت در این میان نقش تعدیلگر دارند.
غالمی و رحمیان ( )1400در پژوهشی با عنوان " تاثیر قابلیت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی
پذیرندگی مشتری و تعدیلگر استفاده از شبکه اجتماعی " به بررسی تاثیر قابلیت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد سازمان
با نقش میانجی پذیرندگی مشتری و تعدیل گر استفاده از شبکه اجتماعی در شرکت فنی مهندسی ستاره پارسیان جهان
پرداختند .نتایج نشان داد که قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد شرکت با در نظر داشتن نقش میانجی
مشارکت مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد شرکت با در نظر
داشتن نقش تعدیلگر کاربرد شبکه های اجتماعی دارای تاثیر معنادار می باشد.
قاسم آقائی و همکاران( )1400در پژوهشی با عنوان " تاثیر شبکه های اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد شرکت
با نقش میانجی گری هوش تجاری" به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد شرکت با نقش
میانجی گری هوش تجاری می باشد .نتایج نشان می دهد که شبکه های اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت
تاثیر معناداری دارد .مدیریت ارتباط با مشتری نیز بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد .همچنین شبکه های اجتماعی و
مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی هوش تجاری بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارند.
1. Fosso et al
2. Wang et al

8

براجوس و همکاران ( )2018در پژوهشی با عنوان " قابلیت تجارت اجتماعی-فناوری اطالعات چگونه بر عملکرد شرکت تأثیر
می گذارد؟ " به بررسی و توسعه دو قابلیت معاصر تجارت اجتماعی-فناوری اطالعات (شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیکی)
پرداخته اند .شبکه اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیک شرکت ها را قادر می سازد تا مشتریان آنالین را برای بهبود عملکرد
شرکت خود درگیر کنند .آنها این نظریه را با استفاده از مجموعه داده ثانویه بر روی نمونه ای از شرکت های آمریکایی آزمایش
کردند .تجزیه و تحلیل تجربی در بررسی اثرات شبکه های اجتماعی وقابلیت تجارت الکترونیک به عنوان دو قابلیت فردی و دو
قابلیت مکمل پشتیبانی می کند .این مطالعه یک نظریه سازمانی منحصر به فرد و شواهد تجربی در مورد چگونگی تأثیر قابلیت
تجارت اجتماعی و فناوری اطالعات بر عملکرد شرکت از طریق مشارکت آنالین مشتریان ارائه می دهد .یافته های پژوهش نشان
داد قابلیت تجارت الکترونیک بر مشارکت آنالین مشتریان تاثیر گذار است .شبکه های اجتماعی بر مشارکت مشتریان تاثیر گذار
است .و مچنین مشارکت آنالین بر بهبود عملکرد شرکت ها تاثیر گذار است.
آاللوان )2018( 1در پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر ویژگی های تبلیغات شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مشتری از شبکه
های اجتماعی" آورده است که سازمان ها همیشه وقت  ،هزینه و منابع زیادی را صرف تبلیغات در شبکه های اجتماعی نموده
اند .نتایج پژوهش او نشان می دهد که پنج عامل ،امید به عملکرد ،انگیزه ،تعامل ،اطالع رسانی و ارتباطات درک شده ،تأثیر قابل
توجهی در تمایل و قصد خرید مشتری دارد.
کامیلر )2021(2در پژوهشی با عنوان" وب سایت های تجارت الکترونیک ،سفارش آنالین و رضایت خدمات پس از فروش :حق
با مشتری است ،حتی پس از اتمام خرید" به شناسایی عوامل حیاتی ارائه خدمات آنالین وبسایتهای تجارت الکترونیک (تجارت
الکترونیک) را شناسایی میکند ،از جمله جذابیت وبسایت ،عملکرد وبسایت ،امنیت وبسایت و رضایت مصرفکننده در طول
همهگیری ویروس کرونا پرداخته است .نتایج نشان داد که مصرفکنندگان برای ویژگیهای وبسایتهای تجارت الکترونیک و
قابلیتهای انجام سفارش مشتری ارزش قائل هستند .این عوامل رضایت مصرف کنندگان را از تجارب خرید آنالین افزایش می
دهد ،باعث ایجاد مشارکت آنالین و همچنین نظرات مثبت در رسانه های اجتماعی می شود.
با توجه به موارد باال ،در مدل مفهومی براوجوس و همکاران( )2018به بررس ـی تأثیر قابلیت تجارت الکترونیک و شــبکه
های اجتماعی بر مشارکت آنالین مشتریان و عملکرد کسب و کار پرداخته شده است .با توجه به مدل مفهومی به تبیین ارتباط
بین متغیر ها پرداخته می شود.

شکل .1مدل مفهومی تحقیق منبع (براوجوس 3و همکاران)2018 ،

با توجه به روابط میان متغیر ها و مدل مفهومی فرضیه های تحقیق اینگونه تبیین می گردد.
•
•

قابلیت تجارت الکترونیک بر مشارکت آنالین مشتریان نان مزرعه ،تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شبکه های اجتماعی بر مشارکت آنالین مشتریان نان مزرعه  ،تاثیر مثبت و معناداری دارد.
1. Alalwan
2. Camilleri

Braojos
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3.

•

مشارکت آنالین مشتریان بر عملکرد کسب وکار شرکت نان مزرعه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

-3روش شناسی تحقیق
روش تحقیق عبارت از بکارگیری راه و روش خاصی است که اطالعات مناسب تر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه
فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید .از آنجائیکه در این پژوهش هدف بررسی فرضیات مطرح شده است
لذا از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر اساس نحوه گرد آوری اطالعت با توجه به استفاده از ابزار پرسشنامه از نوع پژوهش
های پیمایشی می باشد .از آنجایی که با آزمون الگوی مفهومی درمحیط شرکت گندم دشت مشهد (نان مزرعه) به ارتباط میان
متغیر های مدل خواهد پرداخت و به لحاظ ماهیت خود و روش توصیف گونه آن از نوع همبستگی می باشد .در این پژوهش
جامعه آماری عبارت اند از کلیه کارکنان شامل مدیران ،سرپرستان ،کارشناسان واحد فروش ،بازاریابی ،مدیریت ارتباط با مشتری
و ...شرکت گندم دشت مشهد(نان مزرعه) می باشد .با بررسی به عمل آمده از شرکت مشخص شد جامعه آماری شامل  304نفر
می باشد.
با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه آماری مورد نیاز بر این تحقیق برابر با  170نمونه است که با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی ساده انتخاب شده است .به این گونه که با توجه به لیست کارکنان کارخانه ،از منابع انسانی خواسته شد پرسشنامه
را به صورت تصادفی در اختیار کارکنان قرار دهد .جهت دسترسی به نمونه مطلوب تعداد  250پرسشنامه توزیع شد تا اطمینان
از برگشت تعداد پرسشنامه مورد نیاز در صورت عدم پاسخ دهی مناسب و یا مخدوش یودن برطرف گردد.
در این پژوهش به دو طریق اطالعات گرد آوری خواهد شد .برای بررسی ادبیات موضوعی پژوهش و شناسایی ابعاد مختلف
پژوهش به همراه پیشنه تحقیق از روش های مطالعات کتابخانه ای به همراه بکارگیری از کتب ،مقاالت و  ...استفاده خواهد شد.
در طرق دیگر داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری و بررسی فرضیات به دست خواهد آمد .در این
پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطالعات استفاده خواهد شد که بر اساس مدل مفهومی و از مدل (براوجوس و
همکاران )2018 ،استفاده خواهد شد .بدین صورت که پرسشنامهی استاندارد مورد استفاده ترجمه و بومی سازی شده است.

-4مدلسازی ،بررسی و تجزیه تحلیل دادهها (یافتهها)
ویژگی های جمعیت شناسی پاسخ دهندگان
نتایج یافته های جمعیت شـناسـی نشـان داد تعداد؛  79نفر ( )% 46از پاسـخ دهندگان را کارکنان آقا و تعداد  91نفر (54
 )%را کارکنان خانم تشـکیل می دهند .تعداد  11نفر ( )% 7از پاسـخ دهندگان دیپلم 48 ،نفر ( )% 28فوق دیپلم 85 ،نفر (50
 )%دارای مدرک کارشـناسـی 22 ،نفر ( )% 13کارشـناسـی ارشـد و تعداد  4نفر ( )% 2از پاسـخ دهندگان دارای مدرک دکتری می
باشـند .تعداد  18نفر( )% 11از پاسـخ دهندگان کمتر از  30سـال سـن دارند ،تعداد  106نفر ( )% 62بین  40-31سـال ،تعداد
 37نفر ( )% 22بین 50-41سـال ،تعداد  6نفر ( )% 3بین  60-51سـال و تعداد  3نفر ( )% 2بیش از  60سـال سـن دارند .تعداد
 61نفر( )%21از پاسـخ دهندگان از واحد های سـتادی و تعداد  236نفر ( )%79از پاسـخ دهندگان از کارکنان شـعب می باشـند.

تعداد  42نفر ( )% 25ر ودحدا اداردربداا و شرو

 17نفر ( )% 10ر ودحدا دنفررادات،د

 11نفر ( )% 6ر ودحدا

حسدااادر و اای و  100نفر ( )% 59ر ودحا تری،ا و پشدی،اان اشدلرف شعای،م ا اادد ا تعداد  21نفر ( )% 16از پاسـخ
دهندگان دارای ســابقه کاری زیر  3ســال ،تعداد  98نفر ( )% 49دارای ســابقه کار بین  6-3ســال و تعداد  51نفر(  )% 35از

پاسخ دهندگان دارای سابقه کار بین  9-6سال می باشند.
10

روایی و پایایی
اگر همبستگی بین نمرات آزمون هایی که خصیصهی واحدی را اندازه گیری می کند باال باشد ،پرسشنامه دارای اعتبار
AVE>0.5 CR>AVE
همگرا می باشد .برای روایی همگرا باید روابط زیر بر قرار باشدCR>0.7 :
جدول  :1روایی همگرا
AVE>0.5

CR>0.7

CR>AVE

وضع،م

0.672

0.924



تائید

قاال،م تجارت دیکیروب

0.611

0.940



تائید

اشارکم آنالبن

0.796

0.940



تائید

عملکر

0.646

0.916



تائید

ایل،ر ها
داکه دجیماع

با توجه به جدول  1می توان مشاهده نمود مقدار واریانس استخراج شده برای تمامی متغیر ها بیش از  0.5است ،مقدار پایایی
ترکیبی ( )CRبیش از  0.7و از مقدار  AVEنیز بیشتر است ،لذا روایی همگرا نیز مورد تائید قرار گرفته است.
فورنل و الرکر )١٩۸١( 1بیان کردند روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس
اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد .بر این اساس روایی
واگرای قابل قبول یک مدل اندازه گیری حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با
سازههای دیگر.
جدول  :2روایی واگرا
قاال،م داکه دجیماع

قاال،م تجارت دیکیرون،

اشارکم آنالبن

داکه دجیماع

0.933

قاال،م تجارت دیکیرون،

0.802

0.918

اشارکم آنالبن

0.769

0.876

0.892

عملکر

0.864

0.782

0.879

عملکر

0.804

همان طور که در جدول  2مشاهده می شود ،مقادیر موجود در روی قطر اصلی ماتریس ،از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوطه
بزرگتر است .بنابراین نتیجه می گیریم این مدل از روایی واگرای قابل قبولی برخوردار است.
پایایی ابزار اندازه گیری یا قابلیت اعتماد با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی
به دست میدهد .دامنه ضریب پایایی از صفر (عدم پایایی) تا ( +١کامل کامل) است.
جدول :3نتایج پایایی تحقیق
آیفا کرونااخ

ایل،ر ها
داکه دجیماع
قاال،م تجارت دیکیروب

پاباب ترک،ا

وضع،م

0.901

0.924

تائید

0.930

0.940

تائید
1. Fornell & Larcker
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اشارکم آنالبن

0.914

0.940

تائید

عملکر

0.890

0.916

تائید

با توجه به جدول 3می توان مشاهده نمود مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیش از  0.7است لذا پایایی سازه یا همان
سازگاری درونی مورد تائید قرار گرفت.

شاخص های نکوئی برازش
ضریب تعیین یا ضریب تشخیص قدرت توضیح دهندگی مدل را نشان میدهد .ضریب تعیین نشان میدهد که چند درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده میشود.
جدول :4ضریب تعیین
نوع متغیر
درون زا

متغیر

ضریب تعیینR

اشارکم آنالبن

0.786

عملکر

0.771

با توجه به جدول 4می توان مشاهده نمود مقدار ضریب تعیین برای تمامی متغیر های درون زا بیش از  0.7است لذا می توان
بیان داشت متغیرهای مستقل تا حد زیادی توانستهاند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
دومین شاخص برازش مدل ساختاری ،شاخص  Q2است .این معیار که توسط استون و گیسر ( )١٩۷٥معرفی شد ،قدرت پیش
بینی مدل در سازههای درونزا را مشخص میکند .به اعتقاد آنها مدلهایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول هستند ،باید
قابلیت پیشبینی متغیرهای درونزای مدل را داشته باشند .مقدار شاخص  Q2سه مقدار  0.20؛  0.15؛  0.35را به عنوان
قدرت پیش بینی کم ،متوسط و قوی تعیین شده اند.
جدول  :5متغیر پیش بین شاخص ( 𝟐𝑸)
نرع ایل،ر
ارون رد
رون رد

ایل،ر ها

SSO

SSE

)Q² (=1-SSE/SSO

داکه دجیماع

1020.000

1020.000

0

قاال،م تجارت دیکیرون،

1700.000

1700.000

0

اشارکم آنالبن

680.000

265.115

0.538

عملکر

1020.000

537.515

0.423

با توجه به جدول 5می توان بیان داشت شاخص پیش بین دارای مقدار مثبت و بیش از  0.35است لذا از تناسب خوبی برخوردار
است و قابلیت پیشبینی متغیرهای درونزای مدل را داراست.
مهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیی شاخص  GOFاست .این شاخص با استفاده از میانگین هندسی
شاخص  R2و میانگین شاخصهای اشتراکی قابل محاسبه است .معیار  GOFتوسط تننهاوس و همکاران ( )٢٠٠٤ابداع گردید
و طبق رابطه زیر محاسبه میشود.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑂𝐺
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 ∗ ̅𝑅̅̅2̅ = √0.6812 ∗ 0.771 = √0.5252 = 0.7247
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مقدار شاخص  GOFبرابر با  0.72می باشد و از  0.36می باشد لذا نشان دهنده آن است که برازش کلی مدل قوی می
باشد.
نتایج فرضیه ها و تحلیل مدل ساختاری
مدل معادالت ساختاری تحلیل بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق امکان می دهد مجموعه
ای از معادالت رگرسیون رابه طور همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدل سازی معادله ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای
فرضی از ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی می شود.
جدول .6نتایج فرضیه های تحقیق
فرضیه ها

ضریب مسیر

آماره تی

سطح معناداری

وضعیت

شبکه اجتماعی  >-مشارکت آنالین

0.372

3.823

0.000

تائید

قابلیت تجارت الکترونیک  >-مشارکت آنالین

0.223

13.818

0.000

تائید

مشارکت آنالین  >-عملکرد

0.879

67.693

0.000

تائید

نمودار:2ضرایب مسیر مدل مفهومی تحقیق

-5نتیجهگیری و پیشنهاد که گویای مزایا ،محدودیت و کاربرد تحقیق باشد.
شبکه های اجتماعی بر مشارکت آنالین مشتریان نان مزرعه ،تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شبکه های اجتماعی توانایی شرکت در استفاده ارادی از انواع شبکه های اجتماعی برای انجام فعالیت های تجاری است.
شبکه های اجتماعی اولین قابلیت تجارت اجتماعی -فناوری اطالعات است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
تعامل مشتری آنالین به میزان تعهد احساسی ،مشارکت و انگیزه مشتری برای مشارکت و فعالیت های تجاری آنالین شرکت
اشاره دارد .مشارکت آنالین مشتریان به تجربه مشتری در تعامل با شبکه های اجتماعی شرکت اشاره دارد .تعامل رایج مشتری
آنالین به تجربه مشتری در تعامل با شبکه اجتماعی شرکت اشاره دارد .از این رو شبکه های اجتماعی می تواند تعامل آنالین
مشتریان را فعال کند .مشارکت آنالین مشتریان مستلزم مهارت شرکت در نحوه بکارگیری شبکه های اجتماعی است .شبکه های
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اجتماعی ابزارهایی برای همکاری جمعی بین مدیران ،کارکنان و مشتریان است و توانایی شرکت در به اشتراک گذاری ،ایجاد
هم افزائی ،بحث و اصالح محتوای تولید شده توسط کاربر ،سهولت اشتراک گذاری اطالعات،عمق بخشی به تعامل و ارتباط با
مشتریان می پردازد و از این طریق مشارکت آنالین مشتریان را توسعه می دهد.
قابلیت تجارت الکترونیک بر مشارکت آنالین مشتریان نان مزرعه ،تاثیر مثبت و معناداری دارد.
قابلیت تجارت الکترونیکی به توانایی شرکت در استفاده و بکارگیری از فناوری وب برای تبلیغ و فروش محصوالت خود
اشاره دارد .تجارت الکترونیکی دومین قابلیت تجارت اجتماعی-فناوری اطالعات است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته
است .تجارت الکترونیکی همچنین می تواند اجرای اقدامات فردی مانند تعامل با مشتریان آنالین و اجتماعی را امکان پذیر کند.
پلتفرم های تجارت الکترونیک به طور خاص برای ارائه اطالعات توسعه یافته اند ،که یکی از عوامل ایجاد انگیزه در جذب مشتری
است .خرید شخصی و دریافت اطالعات دقیق از محصوالت  ،خریداران آنالین را به شدت درگیر می کند و آنها را ترغیب می
کند تا برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه کنند .ارائه اطالعات در مورد ویژگی های محصول ،تبلیغات،
تخفیفات محصول ،بررسی مشتریان و اطالعات مربوط به محتویات مربوط به نام تجاری از طریق وب سایت شرکت بسیار مهم
است .همچنین می توان به مشتریان انگیزه داد که از وب سایت شرکت برای دستیابی به تجربه های آنالین لذت بخش و
تأثیرگذار استفاده کنند.
مشارکت آنالین مشتریان بر عملکرد شرکت نان مزرعه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی می توانند دو قابلیت مکمل برای تسهیل مشارکت آنالین مشتریان باشند.
شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیک می تواند رفتارهای مشتری را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار دهد ،زیرا اطالعات
ارزشمند و قابل اعتماد در مورد محصوالت و خدمات را به مشتریان ارائه می دهند .شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت
الکترونیکی از طریق فضای اینترنت؛ جایی که رابطه بین شرکت و مشتریان بیشتر تعاملی است به شرکت این امکان را می دهند
تا عمیق تر و گسترده تر با مشتریان ارتباط برقرار کنند .استفاده از بسترهای شبکه های اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیکی،
اشتراک گذاری اطالعات را تسهیل می کند ،از تعامل اجتماعی پشتیبانی می کند و محتوای تولید شده توسط کاربر (به عنوان
نمونه ،ارائه اطالعات ارزشمند محصول یا بازخورد محصول) را ممکن می سازد .شبکه های اجتماعی جریان بهتر اطالعات را در
بین مشتریان فراهم می کنند ،از سوئی دیگر قابلیت تجارت الکترونیک نیز منبع خوبی از اطالعات است .براجوس و
همکاران( )2018عملکرد شرکت را یک ساختار چند بعدی متشکل از چهار عنصر می دانند :اثربخشی سازمانی (به عنوان مثال،
سطح نوآوری)  ،عملکرد مشتری محور (به عنوان مثال ،رضایت مشتری یا عملکرد خدمات) ،عملکرد مالی (به عنوان مثال ،
درآمد ،سود و ارزش سهام) ،و عملکرد منابع انسانی (به عنوان مثال ،رضایت کارکنان).در این تحقیق بر اثربخشی سازمانی و
عملکرد مشتری محور تمرکز شده است .اثربخشی سازمانی شبیه به عملکرد نوآوری است و عملکرد متمرکز بر مشتری شبیه
عملکرد خدمات به مشتری است .علت تمرکز بر این دو بعد به دلیل این است که مستقیماً تحت تأثیر مشارکت آنالین مشتریان
قرار دارند .مشتریان می توانند اطالعات کاملی در مورد نیازها و ایده های مورد نظر و برآورده نشده خود برای بهبود عملکرد
شرکت در زمینه نوآوری و خدمات مشتری ارائه دهند .عالوه بر این ،شرکت ها به طور فزاینده ای از فناوری های دیجیتالی با
هدف اصلی برای بهبود نوآوری محصول و خدمات به مشتریان خود استفاده می کنند .مشارکت آنالین مشتریان می تواند عملکرد
شرکت را بهبود بخشد .مشارکت آنالین مشتریان عملکرد نوآوری را بهبود بخشد .این امر از طریق بازخورد محصول از سوی
مشتریان و ارائه ایده ها از سوی مشتریان ممکن می گردد و از این طریق شرکت را قادر می سازد محصوالت جدیدی را توسعه
دهد .نظرات مشتریان به شرکت کمک می کند تا درک بهتری از خواست مشتری داشته باشند.
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پیشنهادات کاربردی
بر مبنای فرضیه اول پیشنهادات ذیل برای نان مزرعه ارائه می گردد:
ارتباطات واقعی با مشتریان ایجاد کنید .شرکت ها باید با وارد شدن به مکالمات و پاسخ دادن به کامنت و نظرات آنها ،از
شبکه های اجتماعی به عنوان فرصتی برای ایجاد روابط واقعی با مشتریان خود استفاده کنند .پست های خود را با موضوعات
روز که حاصل بازخورد های دریافتی از مشتریان است هماهنگ کنید .نظرسنجی ها و مطالب تعاملی ایجاد کنید .ایجاد محتوای
تعاملی در شبکه های اجتماعی که مشارکت مشتریان آنالین را ارتقاء دهد.
بر مبنای فرضیه دوم پیشنهاد ذیل برای نان مزرعه ارائه می شود:
در طراحی صفحات وب سایت خود از اینفوگرافیک استفاده کنید .سرمایه گذاری بر روی یک اینفوگرافیک با طراحی حرفه
ای راهی است برای گرفتن ترافیک بیشتر و ساختن بک لینک ها که برای بهینه سازی موتورهای جستجو یا همان سئو عالی
است .طراحی سایت تجارت الکترونیک به گونه های باشد که بتواند خواسته های مشتریان را دربرگیرد و صرفا از دید مدیران و
یا طراحان سایت نباشد .ی کی از عواملی که باعث نگهداری مشتریان و وفاداری آنها به شرکت می شود؛ رضایت مشتریان است.
رضایت وقتی حاصل می شود که خدمت و محصول با انتظارات مشتری مطابقت داشته باشد.
بر مبنای فرضیه سوم به شرکت نان مزرعه پیشنهاد می گردد:
شبکه های اجتماعی نه تنها یک پلتفرم و برنامه جهانی ،بلکه ابزاری قدرتمند برای تعامل و ارتباط هستند .از آنجایی که
این شبکه ها به گروه بزرگی از مخاطبان متصلاند ،به وسیله آن میتوان به به تعداد بیشتری از افراد دست پیدا کرد(افزایش
مشتریان) .با فعالیت شرکت نان مزرعه در شبکه های اجتماعی می تواند به شکل موثرتری با مخاطبان تعامل کند .همچنین
اشتراکگذاری محتوا برای شرکت راحتتر خواهد شد و از طریق آنالیز هر شبکه و مخاطبان آن ،به عالقهمندی مخاطبانتان
دست می یابد .بازخوردهای پیدرپی مشتری در شبکه های اجتماعی ،شرکت را برای فعالیت موثرتر آماده کرده و از این طریق
برند شرکت جزو فعالیتهای محبوب مشتریان می گردد .استفاده از . Call to actionبهترین روش جذب مشتری آنالین
باالبردن میزان ارتباط و درگیری او با کسبوکار است .زمانی که شرکت میدان را برای اقدامات فعاالنه مخاطب خالی می کند،
در واقع او را جزیی از مجموعه خود می داند  .به این ترتیب مخاطب بسیار بیشتر از زمانی که یک کاربر منفعل است به سوی
شرکت جذب میشود .کال تو اکشن همان پرسشهایی است که در انتهای متنها و تولیدات محتوا مطرح میشود .این کار
مخاطب را درباره موضوع مورد بحث به فکر وا میدارد .همچنین تمایل برای پاسخ به سواالت یا بیان تجربهها را باال میبرد و در
نهایت به یک رابطه مثبت و کارآمد میانجامد.
محدودیت های تحقیق و پیشنهادات آتی
•

این تحقیق در شرکت نان مزرعه پیاده سازی شده است .لذا جهت تعمیم نتایج این تحقیق پیشنهاد می گردد در
شرکت های دیگر ،با ساختار های بزرگتر نیز مورد بررسی قرار گیرد.

•

تمرکز این تحقیق بیشتر بر شبکه های اجتماعی همچون تلگرام ،اینستاگرام بود به عنوان دو پلتفرم مشهور در ایران
بود .لذا پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده به بررسی نوع شبکه اجتماعی هم به لحاظ داخلی بودن شبکه و یا خارجی
بودن آن و هم به لحاظ نفوذ شبکه در میان جامعه ایران تحقیقاتی صورت گیرد.

•

در این تحقیق به بررسی جداگانه شبکه اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیک پرداخته شده است .پیشنهاد می شود
در تحقیقات بعدی به تلفیق این دو ابزار و همسوئی آنان در میزان مشارکت آنالین مشتریان پرداخته شود.
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•

این تحقیق تنها بکارگیری شبکه اجتماعی و قابلیت تجارت الکترونیک بر مشارکت آنالین مشتریان را بررسی کرده
است .پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی تاثیرات عوامل دیگری همچون فرهنگ شبکه  ،سواد شبکه و ...مورد بررسی
قرار بگیرد
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اوراق بهادار تهران،همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی،علی آباد.
 .7غالمی توران پشتی ،ابوالفضل و رحیمیان ،اشرف.)1400(.تاثیر قابلیت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی پذیرندگی
مشتری و تعدیلگر استفاده از شبکه اجتماعی (مورد مطالعه :شرکت فنی مهندسی ستاره پارسیان جهان)،اولین کنفرانس ملی پژوهش های
سازمان و مدیریت،تهران.
 .8مخلصی ،زهرا و فرخی استاد ،مجتبی و باباجانی محمدی ،سعیده.)1400(.بررسی تاثیر استفاده از تجارت الکترونیک بر عملکرد مالی با توجه
به نقش نوآوری سازمانی،سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی،مشهد.
 .9قاسم آقایی ،ناصر و شیرعلی کلیشادی ،محمد و میرزاییان دهکردی ،محسن.)1400(.تاثیر شبکه های اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری
بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گری هوش تجاری،دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات،بابل.
 .10مخلصی ،زهرا و فرخی استاد ،مجتبی و باباجانی محمدی ،سعیده.)1400(.بررسی تاثیر استفاده از تجارت الکترونیک بر عملکرد مالی با توجه
به نقش نوآوری سازمانی،سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی،مشهد.
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Abstract
In line with e-commerce business, social networks can increase communication for companies and
develop brand awareness. The access of millions of users around the world to social networks has made
these networks the focus of modern societies and businesses and have gained considerable popularity.
The purpose of this study was to investigate the impact of social networks and e-commerce capabilities
on online customer participation and analyze its role in business performance. The research method is
20

applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical
population of the study was all managers, supervisors and employees of Nan Mazraeh Company that
170 people were selected as a sample using Cochran's formula and simple random sampling method.
The Brajos et al. (2018) questionnaire was used to collect data. In order to evaluate the validity of the
questionnaire tool, construct validity, convergent and divergent validity were used and confirmed. To
evaluate the reliability, Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used, which showed
the reliability of the research instrument. To test the research hypotheses, the structural equation
modeling method was used using pls software, which showed that the social network has a positive and
significant effect on online customer participation. E-commerce capability has a positive and significant
effect on the online participation of farm bread customers. Also, online customer participation has a
positive and significant effect on the performance of the farm bread company.
Keywords: Social networks, E-Commerce Capabilities, Online Customer engagement, firm
performance
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