
 1398زمستان ـ 30ـ شماره  هفتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی
  163 -188 صفحات

 

 سازی تجارت اجتماعی در شناسایی خألهای پیاده

 وکارهای نوپا بین کسب 
 

 

 

 
  چکیده

یافتـه در حـوزه تجـارت اجتمـاعی بسـیار       سهم تجارت اجتماعی در ایران، به نس ت کشورهای توسـعه 
عنوان چالش در عرصه اجرایی کردن تجارت اجتماعی  ناچیز است که این امر، شناسایی عواملی که به
سـازی   تحقیـق، شناسـایی خألهـای قـانونی و رفتـاری پیـاده       است را مهم نموده است. هدف اصلی این

وکارهای نوپـا اسـت. جامعـه آمـاری بلـش کیفـی، خ رگـان تجـارت          تجارت اجتماعی در بین کسب
آوری  بنیـان فعـال در حـوزه فنـاوری اتیعـات در پـارک علـم و فـن         های دانـش اجتماعی در شرکت

برفی شناسایی شـدند   گیری هدفمند و گلوله نمونهدانشگاه تهران در نظر گرفته شدند. خ رگان با روش 
خ ره مصاح ه شد. جامعه آماری بلش کمـی، مـدیران    20ها، در مجمو  با  که با توجه به کفایت داده

گیـری  وکاری نوپا در شهر تهران در نظر گرفته شدند. برای تعیـین نمونـه، از نمونـه    های کسبشرکت
لش کیفی از تریق مصـاح ه عمیـق و در بلـش کمـی از تریـق      ها، در بای استفاده شد. داده دومرحله

 "2اسـمارت پـی ال ان   "افزار  شده بلش کمی، با نرم های گردآوری پرسشنامه گردآوری شدند. داده
عنـوان شـرایا    وکـاری بـه   آمده مؤید این بود که تغییر فضای کسب دست وتحلیل شدند. نتایج به تجزیه

وکـاری   ای شامل فرهنگ کسب تجارت اجتماعی، شرایا زمینه سازی علی، پدیده محوری شامل پیاده
وکاری، راه ردها نیز  گر شامل خألهای رفتاری و شرایا منابع کسبو خألهای قانونی، شرایا مداخله

هـای فنـی شناسـایی شـد و در نهایـت      قابلیت اعتماد بازارهـای آنییـن اجتمـاعی و توسـعه زیرسـاخت     
 وکارها و به ود عملکرد فروش بوده است.  ت کسبپیامدهای این پژوهش، تقویت سهول

هــای اجتمــاعی، خألهــای قــانونی، خألهــای رفتــاری،   تجــارت اجتمــاعی، شــ که واژگددان:کلیددد 
 وکارهای نوپا. کسب
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 مقدمه

هـای  های اجتماعی تکامل یافته و بسیاری از تجـارت تدریج استفاده از رسانه در عصر حاحر، به

شکل گرفته و به ایجاد تجارت اجتماعی منجر شده است. تجارت های اجتماعی م تنی بر رسانه

هـای  های تجارت الکترونیکـی و معـامیت از تریـق محـیا رسـانه     اجتماعی، به تحویل فعالیت

گیـرد، اشـاره دارد. تجـارت اجتمـاعی،      های اجتماعی صورت میاجتماعی که عمدتاً در ش که

هـای اجتمـاعی بـرای    ل؛ اسـتفاده از شـ که  ای از تجارت الکترونیک بوده کـه شـام  زیرمجموعه

(. 2011، 1هــای تجــارت الکترونیــک اســت )لیانــگ و توربــانکمــک بــه معــامیت و فعالیــت

وکار را در شرایا ملتل  و برای مشتریان بسیار دور امکـان   های اجتماعی، امکان کسب ش که

توانـد  های اجتماعی، مـی ه(. استفاده از ش ک2012، 2کند )پارک و کیم ارت اط با برند را مهیا می

ها و ایجاد تغییرات بسیار بـاال در  وکاری جدید در شرکت های کسبنقش زیادی در تغییر مدل

؛ راینیـار و  2013، 4؛ استچولز و پلتیر2014، 3زمینه بازاریابی داشته باشد )اوزتامور و کارکادییر

عی سـعی دارنـد پویـایی خـود را     هـای اجتمـا  (. افراد امروزه با استفاده از ش که2014همکاران، 

هـای  وکار را مهیا کنند. رویکرد ش که افزایش داده و زمینه را برای کارآفرینی در فضای کسب

گراری اتیعات و نظرات در مورد محصـوالت و خـدمات نقـش مهمـی     اجتماعی، با اشتراک

، 6همکـاران ؛ مایـا و  2009، 5وکارهـا داشـته باشـند)چا    در بازاریابی محصوالت و توسعه کسـب 

انـد کـه مشـتریان بـا تـأمین نیازهـای       های اجتمـاعی بـه ایـن ادراک دسـت یافتـه      (. ش که 2018

ــه  ــی  احساســی، کــارکردی ب ــه  م ــان و 2014، 7شــوند)دیوی  و همکــارانخــوبی برانگیلت ؛ ی

هــای اجتمــاعی درصــدد آن هســتند کــه (. بــه همــین دلیــل اســت کــه شــ که 8،2015همکــاران

ــ  ــب در زمین ــردی مناس ــد     رویک ــاد کنن ــود ایج ــاربران خ ــین ک ــا ب ــاد در رواب ــزایش اعتم ه اف
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وکارهای الکترونیکی به واسـطه افـزایش نفـوذ     (. با توجه به اینکه، کسب2014، 1)کاسنتاندی 

هـا   حال، تنها تعداد اندکی از شرکت های نوین در جوامع در حال گسترش هستند. بااینفناوری

ند و در این بازار موفق باشند. فقدان تعامیت چهره به اند سهم بازار خود را گسترش دهتوانسته

وکار، س ب شده است کـه مشـتریان نسـ ت بـه کیفیـت و صـداقت در        چهره در این نو  کسب

های فروشنده احسان ریسک کرده و کمتر از خرید آنیین حمایت کنند )کاسیر و مـولر  گفته

اعی، پویایی و تغییـر و تحـوالت ایـن    (. با توجه به اهمیت و کارکرد تجارت اجتم2008، 2سیتز

عرصه باع  شده است که ارائه یک چارچور منسجم و قانونی در زمینـه فعالیـت در آن را بـا    

عنوان یـک   رو سازد. باید خاترنشان کرد که امروزه فعالیت در تجارت اجتماعی به مشکل روبه

نمـود. بـا توجـه بـه ورود      عنـوان یـک انتلـار تلقـی     توان آن را بـه شود و نمیالزام شناخته می

ی قانونی در زمینه فعالیت های گستردهسیاست به عرصه تجارت اجتماعی در ایران، محدودیت

های اجتماعی وجود دارد و این امر باع  شده اسـت کـه سـرعت     های برخی از ش که در پلتفرم

ز باشـد.  یافتـه بسـیار نـاچی    رشد و توسعه تجارت اجتماعی به نس ت کشورهای بـزرگ و توسـعه  

ای در حوزه خود مشتریان )رفتاری( و هـم در سـطش    رسد مشکیت عمدهبین، به نظر می دراین

 های کین دولتی وجود دارد.   سیاست

بدون شک آنچه در ادبیات نظری مشهود است، تأثیر بسیار باالی اعتمـاد  بـه یـک شـ که     

؛ سیر و 2016، 3و همکاراناجتماعی در تجارت اجتماعی بر رفتار خرید مشتریان است ) وانگ 

های بسیاری کمی در رابطـه بـا    وجود، تیش (. بااین1996، 5؛ کولیش و کلین2010، 4همکاران

هـای اجتمـاعی   درک کاربران  در راستای به ـود اعتمـاد کـاربران در راسـتای خریـد از شـ که      

وان منتظـر  تـ  ها، این اعتقـاد وجـود دارد هنگـامی مـی    صورت گرفته است. در بسیاری از تحقیق

تحریک و انگیزش خریـد مشـتریان در تجـارت اجتمـاعی بـود کـه اعتمـاد در فضـای آنییـن          

، 2؛ لیانـگ و همکـاران  2016، 1، ژو و همکـاران 2016، 6خوبی مشهود باشـد )لـو و همکـاران    به
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توانـد   گراری در این زمینـه هـم مـی   های قانونها و سیاست(. از سوی دیگر، نقش دولت2011

توانـد باعـ  ایـن    خوبی مهیا کند و نیز می وکاری نوپا را به های کسب های شرکتتزمینه فعالی

گـراری و فرهنـگ تجـارت اجتمـاعی     شود که نیات رفتاری مشتریان بـه دلیـل شـفافیت قـانون    

 تر از گرشته شود. تقویت شود و این بازار فعال

عی در ایـران  مسئله اصلی در این تحقیق، ن ود چارچور مشلص در عرصه تجارت اجتما

های ایرانـی، هنـوز سـازوکارهای مشلصـی     کنندهاست. متأسفانه با نفوذ فناوری در بین مصرف

وکارهای این حوزه مشلص نشده است. این موحو ، س ب شـده اسـت    در عرصه به ود کسب

که اقدامات صـورت گرفتـه در ایـن بـازار دارای نظـارت کـافی ن اشـد. از سـوی دیگـر، عـدم           

کنندگان و عـدم ایجـاد اعتمـاد در ایـن بـازار، باعـ        ا در به ود نگرش مصرفتوانمندی برنده

رو شده و سهم تجـارت اجتمـاعی در    شده است که رونق بازار تجارت اجتماعی با مشکل روبه

تر از استانداردهای جهانی باشد و به همین خاتر کشور نتوانـد  تولید ناخالص داخلی بسیار پایین

ــ  ــدی تجــارت اجتم ــود و   از توانمن ــود وحــعیت اقتصــادی، خــروج از رک ــتای به  اعی در راس

سازی تجارت اجتماعی یکی از نیازهـای  های اقتصادی استفاده کند؛ بنابراین امروزه پیاده بحران

مهم سـاختار اقتصـادی جامعـه مـا اسـت و ایـن تحقیـق بـه بررسـی خألهـای قـانونی و رفتـاری             

پـردازد. سـؤال اصـلی     وکـاری نوپـا مـی    بهای کس سازی تجارت اجتماعی در بین شرکت پیاده

سازی تجارت اجتماعی با توجه به خألهای قـانونی و رفتـاری    پژوهش حاحر این است که پیاده

 رو است؟ با چه مشکیتی در کشور روبه

 

 پیشینه تحقیق

سـازی تجـارت اجتمـاعی    (، به تحقیقی تحـت عنـوان تسـهیل رونـد پیـاده     2019) نهاتونگ سا

گیـری از تجـارت اجتمـاعی نیازمنـد     قیق، محقق بیان کرد که توسـعه بهـره  پرداخت. در این تح

سازی، توسعه سواد عمومی در حوزه تجارت اجتماعی  وکارها، به ود فرهنگ گیری کسببهره

توانـد در ایـن   های بوده است که مـی های تجارت اجتماعی از جمله موحو و به ود زیرساخت
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هـا در  (، به ارایه چـارچور موفقیـت سـازمان   1397اران)پور و همکحوزه مثمر ثمر باشد. جامی

ترین عامـل کـه بـر اسـان تحلیـل      ها، مهم سازی تجارت اجتماعی پرداختند. در تحقیق آنپیاده

هـای فنـی در سـازمان، به ـود آمـوزش اجتمـاعی و       محتوا شناسایی شده بود؛ توسعه زیرساخت

هـای معت ـر و همکـاری بـا     جارر شرکتتوسعه آن حتی در زمینه بازارهای هدف، استفاده از ت

(، بـه تراحـی چـارچوبی بـرای     1396هـا بیـان گردیـده اسـت. فـیح و همکـاران)      این شـرکت 

سازی تجارت اجتماعی با تأکید بر ظرفیت تغییـر سـازمانی پرداختنـد. نتـایج پـژوهش ایـن        پیاده

سایت یا کیفیت ور محققین، نشان داد که اوالً، در بررسی تأثیر متغیرهای محرّک بر ارگانیسم

برنامــه کــاربردی، درک تعــاملی و هنجارهــای ذهنــی بــه ترتیــب بــر کیفیــت روابــا، حمایــت 

هـای تجـارت   اجتماعی و نگرش به تجارت اجتماعی تأثیر مث ت و معنادار دارد. همچنـین سـازه  

بر تأثیر مث ت و معنادار دارد و درک تعاملی نیز   اجتماعی بر حمایت اجتماعی و کیفیت روابا

اینکـه کیفیـت روابـا،     نگرش بـه تجـارت اجتمـاعی دارای تـأثیر مث ـت و معنـادار اسـت؛ دوم       

حمایت اجتماعی و نگرش به تجارت اجتماعی به همراه هنجارهای ذهنی بر تمایل بـه تجـارت   

اجتماعی در جایگاه پاسخ دارای تأثیر مث ت و معنادار است؛ سوم اینکـه حمایـت اجتمـاعی بـر     

آن نیز بر نگـرش بـه تجـارت اجتمـاعی دارای تـأثیر مث ـت و معنـادار هسـتند.         کیفیت روابا و 

بندی عوامـل مـؤثر بـر موفقیـت     (، در تحقیق خود، به شناسایی و رت ه1395رحیمی و ع دالوند)

هــای فنــی و ســازی تجــارت اجتمــاعی در ایــران پرداختنــد. در ایــن تحقیــق، زیرســاخت پیــاده

وکـار کشـور    فرهنگی، قـوانین و مقـررات حـاکم بـر کسـب     تجهیزات، اقتصادی، منابع انسانی، 

 عنوان عوامل مؤثر در این حوزه بودند. به

(، در پژوهشی به بررسی تأثیرگراری عوامل مؤثر بر هدایت 2018) 1بن یحیی و همکاران

رفتار مشتریان در تجارت اجتمـاعی بـا توجـه بـه نقـش اعتمـاد، حمایـت اجتمـاعی و همچنـین          

ها پرداخته بودند. در این تحقیق، محققین بـه ایـن نتیجـه رسـیدند      پلتفرم های کارکردیویژگی

های فروشگاه آنییـن بـر اعتمـاد تأثیرگـرار اسـت. از سـوی دیگـر، در ایـن رابطـه          که ویژگی

کارکردی بودن پلت فرم ش که اجتماعی و همچنین حمایت اجتماعی نقش تعدیل گـر در ایـن   
 

1. Ben Yahia et al. 
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پلتفـرم اجتمـاعی و اعتمـاد زمینـه را بـر رفتـار خریـد         رابطه دارند. همچنـین، کـارکردی بـودن   

(، در پژوهشی به عوامل مؤثر بر به ود رفتارهای 2018نماید. مایا و همکاران )اجتماعی مهیا می

مشارکتی مشتریان در تجارت اجتمـاعی پرداختنـد. اعتمـاد، سـودمندی درک شـده و کیفیـت       

کننده در تجـارت اجتمـاعی    ر مشارکت مصرفعنوان عواملی که بیشترین تأثیر را ب اتیعات به

بینی کنندگی رفتار مشارکتی شـناخته شـده   ترین عامل از لحاظ پیشعنوان مهم دارند، اعتماد به

وتحلیل عوامل مؤثر بر رفتار خریـد مشـتریان    (، در تحقیقی به بررسی و تجزیه2017) 1بود.  الل

در ایـن زمینـه شناسـایی شـده بـود؛      در تجارت اجتماعی پرداختند. شش عامل مهـم و کلیـدی   

گرایـی( و   عوامل اجتماعی )حمایت اتیعاتی و تعهد ارت ـاتی(، اعتمـاد )ارت اتـات و مشـتری    

سایت )کیفیت خدمات و سهولت استفاده ( عوامل شناسایی شـده بودنـد. نتـایج بـه      کیفیت ور

ایت بازاریـابی  سـ  دست آمده نشان داده است که رابطه مث ت بین شش عامـل و اسـتفاده از ور  

(،  در پژوهشی به ارایه یـک مـدل جـامع پیرامـون     2015) اجتماعی وجود دارد. یان و همکاران

عوامل مؤثر بر تقویت اعتماد در بین مشتریان در محتوای تجارت اجتماعی پرداختند. بر اسـان  

کم مطالعات صورت گرفته، نتایج  نشان داده است که برای تقویت اعتمـاد بایـد روابـا مسـتح    

های آنیین موحـو  دیگـری اسـت     بین مشتری و فروشنده در نظر گرفته شود. دانش فروشنده

کـه در اعتمادســازی تجـارت اجتمــاعی حــائز اهمیـت اســت. همچنــین عـواملی ماننــد کیفیــت     

سـاز   های هستند کـه زمینـه  خدمات؛ تجربه مطلور خرید گرشته؛ نوآوری در خدمات موحو 

 تند.اعتماد در تجارت اجتماعی هس

 

 روش تحقیق

کمـی و از   -ها، کیفـی  توصیفی و از لحاظ نظر نو  داده -این پژوهش از حی  هدف، اکتشافی

ها تئوری داده بنیـاد و از لحـاظ شـیوه اسـتدالل، اسـتقرایی اسـت.        وتحلیل داده نظر روش تجزیه

ز نظریـه  های حاصل از مقیان کمی، با روش آمار استن اتی تعیین شدند. در این تحقیـق، ا  داده

استفاده شده است؛ بنـابراین پدیـده محـوری    « مند استراون و کوربینرهیافت نظام»داده بنیاد با 
 

1. Lal 
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گـر و در نهایـت   ای، شـرایا مداخلـه  سازی تجارت اجتماعی، شرایا علی، شـرایا زمینـه  پیاده

سـازی تجـارت اجتمـاعی، در قالـب نظریـه داده      اقدامات واکنشی)راه ردها( و پیامدهای پیـاده 

هـا در ایـن روش، از سـه نـو       بنیاد، مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. بـرای بررسـی و تحلیـل داده       

؛ قوچـانی خراسـانی و همکـاران،    1386فرد و امامی،  کدگراری باز، محوری و گزینشی)دانایی

های عمیق نیمه سـاختاریافته بـا   های کیفی، از مصاح ه ( استفاده شد. برای گردآوری داده1397

گیری هدفمنـد و  ها از تریق نمونه تجارت اجتماعی و آنیین استفاده شد که آن خ رگان حوزه

( انتلار شدند. جامعه آمـاری بلـش کیفـی،    1397گلوله برفی)قوچانی خراسانی و همکاران، 

وکاری نوپا فعال در حـوزه فنـاوری در    های کسبهای حوزه تجارت اجتماعی در شرکتخ ره

هـران و همچنـین اسـاتید دانشـگاهی بـوده اسـت. ایـن افـراد،         آوری دانشـگاه ت پارک علم و فن

حداقل دارای مدرک دانشـگاهی کارشناسـی ارشـد و سـابقه مـدیریت بـاالی ده سـال بودنـد.         

ادامه یافت. کفایت نظری، به وحعیتی اشاره دارد کـه در  « کفایت نظری»گیری تا حصول  نمونه

هـای مقولـه را   سـیله آن بتوانـد ویژگـی   شود که پژوهشگر بـه و  آن هیچ داده بیشتری یافت نمی

مصاح ه صورت گرفت کـه در فراینـد    20(. در این تحقیق، 1396رشد دهد)رحاپور نصرآباد، 

هیچ کد جدیدی به دست نیامد، به همین دلیل محقـق فراینـد مصـاح ه     20تا  15مصاح ه از نفر 

 را با توجه به مفهوم کفایت نظری خاتمه داد.

ای لیکـرت، در  نقطـه  5های کمی، از پرسشـنامه  بـا مقیـان     دادههمچنین برای گردآوری 

ترین ارزش( اسـتفاده شـده اسـت.    تیفی بین کامیً موافق )بیشترین ارزش( تا کامیً ملال )کم

های کمی، با فن معادالت سـاختاری بـا رویکـرد حـداقل مربعـات جزئـی و        وتحلیل داده تجزیه

هــای معــه آمــاری بلــش کمــی، مــدیران شــرکتبــه انجــام رســید. جا SmartPLS2افــزار نــرم

آوری دانشگاه تهران بـوده اسـت.    وکاری نوپا فعال در حوزه فناوری در پارک علم و فن کسب

گیـری  ای اسـتفاده شـد. ابتـدا بـر اسـان روش نمونـه       گیری دومرحلهبرای تعیین نمونه، از نمونه

گیـری تصـادفی سـاده،    نمونـه شناسایی و سپ  بـا اسـتفاده از روش    خوشه 13ای، تعداد خوشه

پرسشـنامه   10صورت کلی، در هر خوشه شناسایی شده حداقل تعداد  نمونه انتلار شد. به 136

توزیع شد. این پرسشنامه م تنی بر کدهای استلراج شده از فرآیند مصاح ه تراحـی شـده و در   
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د اسـتفاده  جهت بررسی روابا تراحی شده از رویکرد تئوری داده بنیاد در ایـن پـژوهش مـور   

 ساختار پرسشنامه ارائه شده است. 1قرار گرفته است. در جدول 
 

 های پرسشنامه ساختار پرسشنامه و میزان پایایی ابتدایی سؤال :1جدول 
 

 من ع پرسشنامه های پرسشنامهگویه معیارهای پرسشنامه

  (6الی  1گویه ) 6 وکار تغییر فضای کسب

 

 

ها م تنی بر کدهای تمامی گویه

تلراج شده در بلش کیفی اس

 تحقیق است.

 (13الی  7گویه ) 7 سازی تجارت اجتماعیپیاده

 (19الی  14گویه ) 6 قابلیت اعتماد

 (24الی  20گویه ) 5 های فنیتوسعه زیرساخت

 (30الی  25گویه ) 6 خألهای رفتاری

 (35الی  31گویه ) 5 وکاری شرایا منابع کسب

 (41الی  36) گویه 6 وکار فرهنگ کسب

 (47الی  42گویه ) 6 خألهای قانونی

 (52الی  48گویه )  5 عملکرد فروش

 (58الی  53گویه )  6 وکار سهولت کسب
 

 

 های پژوهشگام

 های اجرایی تحقیق بپردازد.  سعی محقق بر این است که به ترسیم گام 1در شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 های اجرایی تحقیقگام :1شکل 

 

مطالعه ادبیات 

صورت نظری به

 دقیق

تراحی پروتکل 

مصاح ه و شناسایی 

 هاخ ره

انجام مصاح ه و 

 شناسایی کدها

احصاء مدل با 

 رویکرد داده بنیاد

تراحی پرسشنامه و 

 توزیع بین مدیران

بررسی و آزمون مدل از 

 (smart plsلحاظ کمی )
 گیریو نتیجهبندی جمع
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 های تحقیقیافته

های کیفی تحقیق با استفاده از سه نو  کدگراری باز، محوری و گزینشی مـورد بررسـی و   داده

 تحلیل قرار گرفتند؛

 

 کدگذاری باز 

 پدیده محوری 

های پدیده محوری انجام شد. بـرای   (، کدگراری1998بر اسان رویکرد استراون و کوربین )

مقولـه خـرد شـامل توجـه بـه       3ت اجتمـاعی و  سـازی تجـار  پدیده محوری، مقوله کـین پیـاده  

 وکار شناسایی شد. وکارها، آمادگی نیروی انسانی و س ک مدیریت کسب آمادگی فنی کسب

 

  شرایط علی
ــر پدیــده   ــایعی هســتند کــه ب ــر مــیشــرایا علــی، معمــوالً رویــدادها و وق  در گرارنــد. هــا اث

کـین تغییـر فضـای     مقولـه  ،بر اسان رویکرد استراون و کـوربین  های شرایا علی کدگراری

مقوله خرد شامل نیازهای متغیر مشتریان، شرایا رقـابتی پیچیـده و نفـوذ بیشـتر      3وکار و  کسب

 های اجتماعی در جوامع شناسایی شد.ش که

 

 گرشرایط مداخله
بر اسان رویکرد استراون و کـوربین، دو مقولـه کـین     گر، های شرایا مداخله در کدگراری

مقوله خـرد شـامل منـابع زمـانی، منـابع مـالی        6وکاری و  و شرایا منابع کسبخألهای رفتاری 

های آموزشی تجـارت  های محیطی، ن ود برنامهسازی تجارت اجتماعی، ن ود حمایتبرای پیاده

 کننده شناسایی شد.های منفی پیرامون تجارت اجتماعی و مقاومت مصرفاجتماعی، نگرش

 

 ایزمینه شرایط 

ی، معرف این است که پدیده در چه بسـتری در حـال اتفـاق افتـادن اسـت و ایـن       اشرایا زمینه

سازی تجارت اجتمـاعی  ها در حوزه پیادهتواند بر راه ردهای انتلابی شرکتبستر چه میزان می
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هـای فعـال در حـوزه تجـارت     تأثیرگرار باشد. این زمینـه، نـاظر بـر فضـای حـاکم بـر شـرکت       

بر اسان رویکرد اسـتراون و کـوربین، دو    ای شرایا زمینههای  در کدگراریاجتماعی است. 

مقوله خرد، ن ود قوانین جـامع در حـوزه    4وکار و خألهای قانونی و  مقوله کین فرهنگ کسب

روز ن ـودن قـوانین و مقـررات در حـوزه تجـارت اجتمـاعی،        حمایت از تجـارت اجتمـاعی، بـه   

سـازی تجـارت   و اعتقاد به لزوم پیـاده  ها در مورد تجارت اجتماعیها و باورهای شرکتارزش

 گراران شناسایی شد.اجتماعی در بین سیاست

 

 راهبردها
داری است که تـابع پدیـده اصـلی و تحـت      ها و تعامیت هدفراه ردها بیانگر رفتارها، فعالیت

بـر اسـان رویکـرد     هـای راه ردهـا   در کدگـراری تأثیر شرایا مداخلـه و زمینـه حـاکم اسـت.     

هـای فنـی و قابلیـت اعتمـاد بـه      ربین دو مقولـه کـین شـامل توسـعه زیرسـاخت     استراون و کو

انـدازی شـ که   مقوله خرد شامل توسـعه شـ که اینترنـت ملـی، راه      5بازارهای اجتماعی است و 

اجتماعی ملی، حریب نفوذ اینترنت در کشور، اعتماد آنییـن و اتمینـان بـه بازارهـای آنییـن      

 شناسایی شد. 

 

 پیامدها
بـر اسـان رویکـرد اسـتراون و کـوربین، دو مقولـه کـین شـامل          های راه ردها گراریدر کد

وکـاری،   مقولـه خـرد شـامل برداشـتن موانـع کسـب       5وکار و عملکرد فروش و  سهولت کسب

وکاری، وفاداری مشتری، رشد فروش و تسهیل ارت اط بـین مشـتری    های کسبافزایش فرصت

 و فروشنده شناسایی شد. 

 

 و گزینشی  ریمحو  کدگذاری
هـای  در این تحقیق بعد از کدگراری باز، کدگراری محوری صورت گرفت که در آن مقولـه 

ویـژه رابطـه    هـا، بـه   جدا از هم در چارچوبی معنادار کنار یکدیگر قرار گرفتند و روابا میان آن
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(. پ  از کدگراری محوری، کدگراری 2ها، مشلص شد )شکل مقوله محوری با سایر مقوله

شی انجام شد. کدگراری گزینشی به معنای یکپارچه کردن و پاالیش نظریه اسـت کـه از   گزین

، قوچــانی 1998، 1شــود )اســتراون و کــوربین پــریر مــی تریــق کشــ  مقولــه محــوری امکــان

های اکتشافی در این پژوهش و همچنـین   منظور تائید مقوله (. لرا به1397خراسانی و همکاران، 

کنندگان پژوهش مصاح ه گردیـد و بعـد از چنـدین     اً با مشارکتشده مجدد تائید روابا کش 

ها و کدها صورت گرفـت،   ها و مفاهیم و مقوله هایی که میان داده وبرگشت بار مطالعات و رفت

صـورت زیـر    ها مدل نهایی پژوهش بهها و ارت اط منطقی بین آن در نهایت پ  از بررسی مقوله

 ارائه شد؛

 
 شمدل مفهومی پژوه :2شکل 

 

 های کیفی روایی و پایایی داده

گرفته بـرای نمونـه انتلـار     های انجام برای محاس ه پایایی کدگراران، چند مصاح ه از مصاح ه

شـوند؛ روش   ها دوباره کدگراری مـی  شده و در فاصله زمانی کوتاه و مشلص، هر یک از آن

انجـام شـده اسـت     1هـا در دو فاصـله زمـانی بـه کمـک رابطـه        محاس ه پایایی بـین کدگـراری  
 

1. Strauss  & Corbin 
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 (.1989، 1)کوال

درصد پایایی بین کدگراران (1رابطه  = 
2  تعداد توافقات×

تعداد کل کدها
× %100 

 

اند برابر بـا   (  ث ت کرده9و  5کدهایی که محقق و همکار وی ) در دو مصاح ه   تعداد کل

ها در  کل عدم توافق ؛ تعداد67کد بوده که در این میان تعداد کل توافق بین کدها برابر با  143

درصـد   7/93گرفتـه   هـای انجـام   و پایایی بـین کدگـراران بـرای مصـاح ه     25این دو زمان برابر 

درصـد اسـت، قابلیـت اعتمـاد      60آمده آمد. با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشـتر از   دست به

 شود.   ها تائید می کدگراری

پـریری مـورد    پـریری، اتمینـان   ریری(، انتقـال برای ارزیابی روایی، سه معیار اعت ار )باورپ

(. درواقع برای اعت ار، از نظر هشت متلصص استفاده شد. 1388بررسی قرار گرفت )خواستار، 

پـریری   پریری با سه متلصص بازاریابی مشورت شد و در نهایت در زمینـه اتمینـان   برای انتقال

 برداری صورت گرفت. در تمام مراحل ح ا و یادداشت

 

 گیری پژوهشی مدل اندازهبررس

 بررسی روایی سازه و برازش مدل تحقیق

مربـوط بـه هـر متغیـر مکنـون در       AVEو  CRهـای  با توجه به مقادیر بارهای عاملی و شـاخص 

مقـادیر ایـن    2شود که ابزار تحقیـق دارای روایـی سـازه اسـت. در جـدول       تحقیق، مشلص می

گیـری  بارهای عاملی مربوط به مـدل انـدازه  بررسی  ها به تفکیک نشان داده شده است.شاخص

گـر از میـزان اسـتاندارد تعیـین شـده      دهد بارهای عاملی برای تمامی متغیرهای مشاهدهنشان می

شـوند و   کدام از سؤاالت پرسشنامه حرف یـا تعـدیل نمـی    باالتر است؛ با توجه به این نکته هیچ

توان اتمینـان  اند؛ بنابراین می فته شدهها در تحلیل مدل معادالت ساختاری در نظر گر تمامی آن

گر )سؤاالت پرسشنامه( با متغیر مکنون مربوط به خود)عامـل  حاصل نمود که هر متغیر مشاهده
 

1. Kvale 
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  مربوته( دارای هم ستگی در سطش مناس ی است و روایی سازه مورد تائید است.
 

 و برازش مدل روایی سازه :2جدول 
 

 ترکی ی پایایی AVE بار عاملی ابعاد ردی 
حریب آلفای 
 کرون اخ

حریب 
تعیین 
(𝑹𝟐) 

Q2 

1 

ب
ی کس
ضا
تغییر ف

 
وکاری

 855/0 

802/0 96/0 95/0  802/0 

2 858/0 

3 879/0 

4 963/0 
5 848/0 
6 963/0 
7 

پیاده
ت اجتماعی

ی تجار
ساز

 646/0 

595/0 0,911 902/0 174/0 064/0 

8 765/0 
9 76/0 
10 768/0 

11 802/0 

12 789/0 
13 659/0 
14 

ت اعتماد
قابلی

 

492/0 

615/0 88/0 814/0 389/0 547/0 

15 664/0 

16 752/0 
17 862/0 

18 669/0 

19 722/0 
20 

ت
توسعه زیرساخ

ی فنی
ها

 

811/0 

885/0 978/0 973/0 353/0 75/0 

21 742/0 
22 669/0 
23 541/0 

24 682/0 

25 

ی رفتاری
خألها

 

464/0 

597/0 786/0 782/0  397/0 

26 432/0 

27 452/0 

28 78/0 
29 83/0 
30 695/0 
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31 

ب
ا منابع کس

شرای
 

ی
وکار

 

52/0 

633/0 788/0 762/0  433/0 
32 594/0 
33 605/0 

34 622/0 
35 851/0 
36 

ب
گ کس

فرهن
 

وکار
 

86/0 

51/0 859/0 848/0 
 

 51/0 

37 828/0 
38 654/0 

39 659/0 

40 574/0 

41 668/0 

42 

ی قانونی
خألها

 

6/0 

576/0 836/0 794/0  476/0 

43 51/0 

44 405/0 
45 892/0 
46 815/0 
47 784/0 
48 

ش
عملکرد فرو

 

908/0 

566/0 797/0 793/0 367/0 345/0 

49 473/0 

50 468/0 

51 477/0 
52 915/0 

53 

ب
ت کس

سهول
 

وکار
 

955/0 

553/0 871/0 844/0 32/0 487/0 

54 942/0 

55 888/0 

56 511/0 
57 53./ 

58 439/0 
 

 4/0بارهای عـاملی حـداقل در سـطش     شود که همه مشاهده می 2گونه که در جدول  همان

گیـرد.   ها در این قسمت به تور کامل مورد تائید قرار مـی  هستند، بنابراین روایی همگرایی داده

بوده و در حد مناسـ ی   5/0متغیرها باالتر از  اج شده برای همههمچنین میانگین واریان  استلر

شـود. پایـایی ترکی ـی و    ها در این قسمت نیز تائید مـی قرار دارد؛ بنابراین روایی همگرایی سازه

دهنده آن اسـت کـه سـازگاری     ها نشانحریب آلفای کرون اخ به دست آمده برای تمامی سازه
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حـد مطلـور قـرار دارد. مقـادیر حـرایب تعیـین بـرای        هـا در  هـای سـنجش سـازه   درونی مـدل 

کننده میزان تأثیرپـریری متغیرهـای وابسـته از متغیـر مسـتقل اسـت.        متغیرهای مکنون مدل، بیان

درصـد از تغییـرات عملکـرد فـروش ناشـی از قابلیـت اعتمـاد بـه بازارهـای           367/0برای نمونـه  

دهـد  ، نشـان مـی  𝑄2سـی مقـادیر   وکـار اسـت. برر   های فنی کسباجتماعی و توسعه زیرساخت

بینی، بـرآورده شـده اسـت.    منفی ن وده و حداقل مقادیر الزم برای پیش  𝑄2 یک از مقادیر هیچ

کنـد از   گیری و ساختاری را کنتـرل مـی   برای برازش مدل کلی تحقیق که هر بلش مدل اندازه

شـود ایـن    تور که مشـاهده مـی   باشد، همان 3/0استفاده شده است که باید بیشتر از  GOFمعیار 

 دهنده مناسب بودن مدل کلی است.بوده و در نتیجه، نشان 352/0شاخص ت ق فرمول زیر 

GOF=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2 = 352/0  

هـا بـه کـار    ( برای ارزیابی روایی واگرای سازه1982از سوی دیگر، معیار فرنل و الرکر )

هـای مـدل  را نشـان    ایی واگرا با معیار فرنل و الرکر  بـرای سـازه  نتایج رو 3رفته است. جدول 

 دهد. می

 هاروایی افتراقی سازه :3جدول 
 

معیارهای پژوهش 
استلراجی با استفاده از 
 رویکرد داده بنیاد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          758/0 خألهای قانونی

         772/0 665/0 خألهای رفتاری

        714/0 544/0 428/0 وکار فرهنگ کسب

       895/0 217/0 212/0 375/0 وکاری تغییر محیا کسب

      795/0 279/0 218/0 572/0 531/0 وکار شرایا منابع کسب

های فنی توسعه زیرساخت
 وکار کسب

313/0 37/0 373/0 361/0 274/0 94/0     

    743/0 339/0 213/0 313/0 373/0 457/0 374/0 وکار سهولت کسب

سازی تجارت  پیاده
 اجتماعی

593/0 649/0 311/0 26/0 333/0 346/0 705/0 771/0   

  752/0 637/0 346/0 327/0 221/0 339/0 377/0 569/0 347/0 عملکرد فروش

 784/0 316/0 307/0 357/0 364/0 294/0 334/0 385/0 396/0 367/0 قابلیت اعتماد
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شود، ریشه دوم میانگین واریـان  اسـتلراج شـده    ده میمشاه 3گونه که در جدول همان

دیگـر معیـار فرنـل و     ع ـارت  هـا اسـت، بـه   ها، بیشتر از هم ستگی با سایر سـازه برای تمامی سازه

هـا تائیـد   هـا محقـق شـده اسـت؛ بنـابراین روایـی افتراقـی سـازه        ( در تمامی سـازه 1982الرکر )

شـود  ( اسـتفاده مـی  t-valueحرایب معنـاداری ) گردد. برای تحلیل معناداری روابا مدل از  می

 آمده است. 4و  3گیری در شکل که این مقدار برای هرکدام از روابا ساختاری و اندازه

 

 
 داری مدل حداقل مربعات جزئی در حالت معنی :3شکل 
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 مدل حداقل مربعات جزئی در حالت استاندارد :4شکل 

 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه     باشد، می 96/1تر از  گچنانچه مقدار آماره تی برای مسیری بزر

گیـرد.  مـورد تائیـد قـرار مـی     05/0دار بوده و رابطه مورد نظر در سـطش خطـای   این مسیر معنی

 دهد. ، نتایج حاصل از آزمون تی را نشان می4جدول 
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 نتایج آزمون تی )آزمون روابط تحقیق( :4جدول 
 

 رابطه
حریب  متغیر

 (βمسیر )
 تیجهن آماره تی

 وابسته مستقل

 تائید رابطه 856/3 26/0 سازی تجارت اجتماعیپیاده وکار تغییرات فضای کسب 1

 سازی تجارت اجتماعیپیاده 2
قابلیت اعتماد  به بازارهای 

 اجتماعی
 تائید رابطه 595/2 416/0

 تائید رابطه 934/2 268/0 های فنیتوسعه زیرساخت سازی تجارت اجتماعیپیاده 3

 خألهای رفتاری 4
قابلیت اعتماد  به بازارهای 

 اجتماعی
 تائید رابطه 818/3 -403/0

 تائید رابطه -956/3 -409/0 های فنیتوسعه زیرساخت خألهای رفتاری 5

 وکار شرایا منابع کسب 6
قابلیت اعتماد  به بازارهای 

 اجتماعی
 تائید رابطه 4,904 521/0

 تائید رابطه 28/5 546/0 های فنیزیرساختتوسعه  وکار شرایا منابع کسب 7

 خألهای قانونی 8
قابلیت اعتماد  به بازارهای 

 اجتماعی
 تائید رابطه 317/2 -188/0

 تائید رابطه 208/2 -154/0 های فنیتوسعه زیرساخت خألهای قانونی 9

 وکاری فرهنگ کسب 10
قابلیت اعتماد  به بازارهای 

 اجتماعی
 طهتائید راب 713/5 463/0

 تائید رابطه 937/6 523/0 های فنیتوسعه زیرساخت وکاری فرهنگ کسب 11

12 
قابلیت اعتماد  به بازارهای 

 اجتماعی
 تائید رابطه 826/2 307/0 عملکرد فروش

 تائید رابطه 895/5 632/0 عملکرد فروش های فنیتوسعه زیرساخت 13

14 
قابلیت اعتماد  به بازارهای 

 اجتماعی
 تائید رابطه 905/10 723/0 کارو سهولت کسب

 تائید رابطه 674/3 243/0 وکار سهولت کسب های فنیتوسعه زیرساخت 15

 

مشهود است، وجود روابا صحیش تراحی شده بر اسان رویکرد داده  4آنچه در جدول 

وکار بر  بنیاد سیستمی است. در این تحقیق نتایج مؤید این بوده است که تغییرات فضای کسب

(، همچنین t=3.856  β=0.26داری دارد) سازی تجارت اجتماعی تأثیر مث ت و معنیپیاده
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( و بر t=2.595   β=0.416سازی تجارت اجتماعی بر توسعه اعتماد بازارهای اجتماعی ) پیاده

داری دارد. ( تأثیر مث ت و معنیt=2.934   β=0.268وکارها ) های فنی کسبتوسعه زیرساخت

أثیرگراری منفی خألهای رفتاری بر قابلیت اعتماد بازارهای اجتماعی نتایج تحقیق مؤید ت

(t=3.818   β=-0.403و توسعه زیرساخت )( های فنیt=3.956   β=-0.409 دارد. از سوی )

  t=2.317دیگر خألهای قانونی نیز تأثیرگراری منفی بر قابلیت اعتماد بازارهای اجتماعی )

β=-0.188ها( و بر توسعه زیرساخت( ی فنیt=3.956   β=-0.154 دارد. از سوی دیگر نتایج )

 وکار بر قابلیت اعتماد بازارهای اجتماعی دار فرهنگ کسبتأثیر مث ت و معنی

 (t=5.713  β=0.463و بر توسعه زیرساخت )( های فنیt=6.937  β=0.523را تائید می )  .کند

وکاری بر قابلیت اعتماد  ابع کسبدار شرایا مناز دیگر نتایج تحقیق، تأثیر مث ت و معنی

 t=5.28های فنی )( و بر توسعه زیرساختt=4.904   β=0.521بازارهای اجتماعی ) 

β=0.546 است. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که قابلیت اعتماد بازارهای اجتماعی بر )

( t=10.905  β=0.723وکار ) ( و سهولت کسبt=2.826  β=0.307به ود عملکرد فروش )

های فنی نیز بر به ود عملکرد فروش توسعه زیرساخت ترفیداری دارد و از  تأثیر مث ت و معنی

(t=5.895  β=0.623و سهولت کسب ) ( وکارt=3.674  β=0.243تأثیر مث ت و معنی )  داری

 دارد.

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

هـایی  سنتی و آنیین، چـالش ای در هر فضایی اعم از  سازی هر برنامه بدون شک در زمینه پیاده

بــرداری حــداکثری از چنــین تــوان انتظــار بهــرهتــوجهی نمــیوجــود دارد کــه در صــورت بــی

تور که بیـان شـد، تجـارت اجتمـاعی      (. همان2007، 1هایی را داشت )کیم و سیرواستانا دستگاه

از  تـوجهی داشـته اسـت.    به بعد گسترش قابـل  2007های های جدیدی که از سالیکی از حوزه

هـای  ترین دالیل موفقیت بسیاری از کشورها در زمینه تجارت اجتماعی، وجود زیرسـاخت مهم

 2015های اجتماعی بوده است. کشور ایران از سال فنی این کشورها در حوزه استفاده از ش که
 

1. Kim and Srivastava 
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های اجتماعی موبایلی، بـه جمـع کشـورهایی پیوسـت کـه در عرصـه       با گسترش در زمینه ش که

ای است. در ایران، به دالیل ملتل  در عرصه  اجتماعی دارای فعالیت گسترده وکارهای کسب

ترین خألها، در زمینـه رفتارهـای   هایی وجود دارد. از جمله مهم افتادگی تجارت اجتماعی عقب

هـای اجتمـاعی در ایـران بـا      کننـدگان فعـال در شـ که    ها است. بسیاری از مصرفکنندهمصرف

رو هسـتند. ایـن    های منفـی روبـه  و اعتمادهای منفی به دالیل تجربه هامشکیتی از جمله نگرش

نیات رفتاری در بین عامه مردم زمینه را برای رونق تجارت اجتماعی از میان برداشته است. ایـن  

سـاز نیـات رفتـاری     تواند زمینهدر حالی است که به ود اقدامات برندها در تجارت اجتماعی می

ن ایرانی گردد که بدون شک این موحو  زمینه را بـرای به ـود   کنندگامطلور در بین مصرف

نماید. از سوی دیگر، باید به موحو  خـدمات ارایـه شـده و    موفقیت تجارت اجتماعی مهیا می

های درک شده مشتریان تجارت اجتمـاعی توجـه داشـت کـه آیـا در مقایسـه منفعـت و        ارزش

راد احسـان ارزش مناسـب و مطلـوبی را    های اجتماعی، افـ های دریافت خدمات از ش کههزینه

تـوان انتظـار توسـعه    که پاسخ در این زمینـه مث ـت باشـد مـی     نمایند یا خیر. درصورتیدرک می

رو خواهـد شـد.    تجارت اجتماعی را داشت در غیر این صورت توسعه با خألهای رفتاری روبـه 

د دارد از نو  قـانونی  از سوی دیگر یکی دیگر از خألهایی که در کشورهای همانند ایران وجو

هـای برنـدها در   هـای مشـلص نظـارتی بـر فعالیـت     است. خألهای قانونی نشان از ن ود مکانیسم

آید. این موحو  س ب شـده اسـت کـه مشـکیت فعالیـت در      حسار می های اجتماعی بهش که

 های اجتماعی موحوعی باشد که بسـیاری از این عرصه و عدم امنیت در حوزه فعالیت در ش که

رو سـاخته   گراری در این بلش با مشـکل روبـه  کارآفرین را در زمینه افزایش فعالیت و سرمایه

توانند با سـرعت بلشـی و چـابکی در حـوزه      گراران میگراران و قانوناست؛ بنابراین سیاست

گراری نقش مهمی را در به ود و توسعه فعالیت در تجارت اجتماعی در کشـور داشـته    سیاست

توانند بهتر از گرشته در ایـن  ها با برخورداری از حقوقی همانند مالکیت معنوی میباشند و برند

 عرصه فعالیت داشته باشند.

وکـاری در   عنوان یک نیاز برای فضای کسب سازی تجارت اجتماعی بهبدون شک، پیاده

 ای که دارد با موانـع متعـددی در   داخل کشور است. تجارت اجتماعی در کنار مزایایی گسترده



 183 سازی تجارت اجتماعی در بین کسب و کارهای نوپا پیادهشناسایی خألهای 

 

تواند نقـش مهمـی در   رو است که در صورتی شناختی صحیش در این حوزه می سازی روبهپیاده

های محیطی در جامعه و افـزایش امکـان ورود نیروهـای جـوان در بلـش      گیری از فرصتبهره

سـازی  بـین دو خـأل عمـده در زمینـه پیـاده      وکارهای نوپا را ممکـن خواهـد کـرد. درایـن     کسب

ر وجود دارد که شامل خألهای قانونی و رفتاری در کشور اسـت. بـه   تجارت اجتماعی در کشو

سازی تجارت اجتمـاعی را در  توان انتظار پیادهریزی در این حوزه نمیرسد بدون برنامهنظر می

سـازی تجـارت    وکاری داشت. هدف اصـلی ایـن تحقیـق نیـز ارایـه الگـوی پیـاده        فضای کسب

وکـاری نوپـا بـوده     هـای کسـب   تاری در بلش شرکتاجتماعی با توجه به خألهای قانونی و رف

بنیاد سیسـتمی اسـتفاده    است. محقق برای ارایه الگوی مورد نظر در این تحقیق، از رویکرد داده

کرده است. شش بعد اصلی شناسایی شده در این تحقیق بدین شرح بوده است؛ بلـش نلسـت   

شناسایی شـد. درواقـع تغییـر در    وکار  شرایا علی بوده است مقوله کین تغییر در فضای کسب

وکـاری نوپـا باعـ  شـده اسـت کـه        هـای کسـب   ویژه در فضـای شـرکت   وکار به فضای کسب

تـوجهی بـه   وکارها به سمت نوآوری در عرصه تعامیت با مشتریان سوق پیدا کنند و بـی  کسب

ی وکارهـا داشـته باشـد؛ بنـابراین؛ علـت اصـل       تواند اثرات ملربی در عملکرد این کسبآن می

وکاری امـروزی اسـت. از سـوی دیگـر      سازی تجارت اجتماعی، تغییرات در فضای کسبپیاده

سازی تجارت اجتمـاعی اسـت. بـرای    پدیده محوری که در این پژوهش شناسایی گردید، پیاده

هـا، آمـادگی نیـروی انسـانی و     سازی تجارت اجتمـاعی آمـادگی  فنـی در شـرکت    توسعه پیاده

این تحقیق شناسایی شد. هـر چـه میـزان توانمنـدی در توسـعه       وکاری در س ک مدیریت کسب

های بـاالتری را از  های نوپا، مدیران حمایتها به ود یابد و از سوی دیگر در سازمانزیرساخت

سازی تجارت اجتماعی داشته باشند و در کنـار آن نیـروی انسـانی موجـود در سـازمان بـه       پیاده

تـوان  رده باشد و مقاومتی در ایـن رابطـه نداشـته باشـد مـی     ها پی بسازی این سیستماهمیت پیاده

ای  وکارهای نوپا داشته باشیم. شـرایا زمینـه   سازی تجارت اجتماعی در کسبانتظار به ود پیاده

رسـد  وکاری و خألهای قانونی است. به نظـر مـی   که در این تحقیق شناسایی شد فرهنگ کسب

هـای موجـود در ایـن    روز باشد و بتواند تنـاقض  هکه در این حوزه ب قوانین و مقررات درصورتی

ها به حوزه تجـارت اجتمـاعی به ـود    رابطه برداشته شود؛ بسترهای الزم در عرصه ورود شرکت
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تواند بستر را بـرای  های بوده است که میوکاری از دیگر موحو  یابد. همچنین فرهنگ کسب

نـه فعالیـت در ایـن عرصـه     وکاری کوچک و متوسـا در زمی  های کسبافزایش تمایل شرکت

گر شناسایی شده در این تحقیـق شـامل شـرایا منـابع     مهیا نماید. از سوی دیگر، عوامل مداخله

هـا باشـد   وکاری و خألهای رفتاری بوده است. هر چه میزان منابعی که در اختیار شرکت کسب

نـد سـرعت را بـرای    تواتوانـد باشـد(، مـی   تر باشد )این منابع شامل زمان و منابع مالی میمناسب

وکاری در حوزه تجارت اجتماعی به ـود دهـد. همچنـین، خألهـای رفتـاری       های کسبفعالیت

ای عنوان عامل دیگری بوده است که در این تحقیق شناسایی شد. درواقع، حع  سواد رسانه به

عنوان یک عامل منفی امروزی در جامعه  تواند بهو عدم شناخت در حوزه تجارت اجتماعی می

آیـد. از  حسار می سازی تجارت اجتماعی بهعنوان یک مانع در حوزه پیاده حسار آید که به به

سـازی تجـارت اجتمـاعی شناسـایی شـده بـود کـه شـامل         سوی دیگر دو راه رد در زمینه پیـاده 

هـا بـوده اسـت.    هـای فنـی در شـرکت   قابلیت اعتماد در تجارت اجتماعی و توسـعه زیرسـاخت  

نوپــا بتواننــد در راســتای افــزایش اقــدامات تصویرســازی مث ــت در  هــایدرواقــع اگــر شــرکت

هـا  کننـده توان انتظار این را داشت که از سـوی مصـرف  بازارهای امروزی بیشتر تیش کنند می

ویـژه در   هـا در جامعـه بـه   بیشتر موردحمایت قرار خواهند گرفت. همچنین، توسـعه زیرسـاخت  

های ملی اینترنـت و اختصـاص   ت از تریق ایجاد ش کهزمینه افزایش نفوذ اینترنت و به ود سرع

حسـار آیـد. در    عنوان یک راه رد کلیدی بـه  تواند بهها میپهنای باند اختصاصی برای شرکت

نهایت دو پیامد اصلی شناسایی شده در این پژوهش شـامل به ـود عملکـرد فـروش و سـهولت      

تواند حوزه تجارت اجتماعی می وکارهای نوپا در وکار بوده است. درواقع فعالیت کسب کسب

خوبی مـدیریت نمایـد کـه     در زمینه ورود به بازارهای جدید موانع سنتی و ذاتی در بازارها را به

ها در فضـای تجـارت   شود  و همچنین به واسطه فعالیتوکاری می باع  افزایش سهولت کسب

ردد کـه ایـن   گـ تواند نقش مهمـی در افـزایش تمـان بـین مشـتری و شـرکت مـی       اجتماعی می

دهنـده توسـعه    موحو  نیز نقش مهمی در به ود وفاداری و رشد فروش به همراه دارد که نشـان 

هـای   وکارها در بازارهای امروزی خواهد بود. به مدیران شرکت عملکرد فروش این نو  کسب

سـازی تجـارت   شـود کـه منـابع مـالی الزم را بـرای پیـاده      وکاری نوپـا پیشـنهاد داده مـی    کسب
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هـای  هـا در بلـش  تواند نقش مهمی در نوسازی زیرساختعی مهیا نماید که این منابع میاجتما

هـا و  نامـه هـا بـه واسـطه تـدوین آئـین     وکاری خواهد داشت. از سوی دیگر؛ این شـرکت  کسب

توانند هم زمینه همراهی نیروی انسـانی خـود   وکار در حوزه تجارت اجتماعی می حوابا کسب

ت الزم در حوزه تجارت اجتماعی را به ود دهند و هـم اینکـه اعتمـاد و    در راستای انجام اقداما

هـا  های این حوزه را تقویت نمود. از سوی دیگـر دولـت  کنندهاتمینان خرید را در بین مصرف

هـای  روز در حوزه فعالیـت  نیز در این راه نقش مهمی دارند. از جمله ایجاد قوانین مشلص و به

ت فعالیت در این حوزه بکاهد و همچنین توسعه کیفیـت اینترنـت   تجارت اجتماعی که از ابهاما

ساز ایجاد تمایل در بین  تواند زمینههای قدرتمند اجتماعی در درون کشور نیز میو ایجاد ش که

شـود، نوسـازی   نمایـد. در نهایـت پیشـنهاد مـی    ها را مهیا مـی ها و همچنین شرکتکنندهمصرف

هـای منـابع   هـا در جهـت توسـعه قابلیـت    اری شـرکت وکـ  رویکردهای آموزشی در نظام کسب

سو و از سوی دیگر، ایجاد کارگروهی بین بلش تجـارت اجتمـاعی و    انسانی و مدیران از یک

وکـاری در   هـای کسـب  تواند نقش مهمی را در بلش مـدیریت چـالش  گرار مینهادهای قانون

 سازی تجارت اجتماعی به همراه داشته باشد.عرصه پیاده
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