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 چکیده
های اجتماعی شکل گرفته است که به واسطه نفوذ شبکه برخطدر فضای  کاریوکسبتجارت اجتماعی رویکرد جدید 

هدف اصلی این  مختلفی از جمله سرمایه اجتماعی به خوبی بهره گرفت. سازی آن باید از ابزارهایبرای پیاده لذااست، 
کارهای نوپا بوده است.  در بین کسب و نقش سرمایه اجتماعیسازی تجارت اجتماعی با توجه به پیاده تحقیق ارائه الگوی

، آماری کیفی است. جامعه هایپژوهش لحاظ ماهیت از دسته و از ردیکارب -ایپژوهش حاضر از نظر هدف توسعه

برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت  گیری هدفمند و گلولهتجارت اجتماعی است. خبرگان با روش نمونه خبرگان
ها از مند بود. دادهبنیاد مبتنی بر رویکرد نظامداده نظریه، تحلیلوتجزیهخبره مصاحبه شد. روش  ۲2ها، در مجموع با داده

پدیده ی، علّ ایطشروکاری به مثابه کسبید این است که تغییر فضای ، مؤعمیق گردآوری شدند. نتایج  بهطریق مصاح
های قانونی، کسب و کاری و خالء های فرهنگی شامل مقولهاسازی تجارت اجتماعی، شرایط زمینهمحوری شامل پیاده

، راهبردها نیز قابلیت اعتماد وکاریکسبو شرایط منابع  ، سرمایه اجتماعیهای رفتاریگر شامل خالءشرایط مداخله
های این پژوهش تقویت سهولت کسب و نهایت پیامد شناسایی شده و درهای فنی و توسعه زیرساخت برخطبازارهای 

 کارها و بهبود عملکرد فروش بوده است. 
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 مقدمه .1

 وکاریکسب هایدورنمای آتی در حوزه فعالیت تواندهای آن میتجارت اجتماعی و استفاده از ظرفیتامروزه 
در کشور  کاروکسبای تسهیل این نوع از تواند زمینه را بردر دنیا را شامل شود، بنابراین شناخت عواملی که می

فضای تجارت گیری از کننده بهرهتواند تسهیلمهیا نماید، بسیار مهم و کاربردی است. یکی از عواملی که می
های ارتباطی در بین مردم و افزایش اعتماد در این روابط است. هر چه میزان ارتباط ، توسعه شبکهاجتماعی باشد

ی که تجارت اجتماعی مهیا کرده است، افزایش یافزایش یابد، فرآیند انتقال اطالعات و تجارب به واسطه بسترها
مورد استقبال قرار گیرد و زمینه برای ها کنندهجارت اجتماعی از سوی مصرفشود تیابد که این امر باعث میمی

 فرم در فضای کسب و کاری کشور افزایش یابد. گیری از این پلتها در راستای بهرهگذاری شرکتسرمایه
در پی این هستند که از ابزارهای  کاریوکسبدسترسی خدمات و سهولت آن، بازارهای با توجه به اهمیت 

در این بین یکی از . [9۰] ،[9] نمایندمحصوالت و خدمات خود استفاده به برای امکان دستیابی مشتریان  جدید
های اجتماعی بوده گیری داشته است، شبکهرشد و توسعه چشم برخظی که در حال حاضر در فضای یابزارها

اشته اند تا به خوبی با مشتریان خود تعامل دها قرار دادههای اجتماعی این امکان را در اختیار شرکتاست. شبکه
های اجتماعی در بین جوامع امروزی به شبکهبه دلیل اینکه . [۰] دهندباشند و سرعت پاسخگویی خود را بهبود 

این موضوع باعث شده است که برندها به خوبی از توانمندی این ند، شوارتباطی شناخته می ترین راهعنوان مهم
اجتماعی امکان کسب و کار را در  هایشبکه. [۲1] ،[۲3] ها برای برانگیختن مشتریان خود استفاده نمایندشبکه

با توجه به . [91]د ننمایمید و برای مشتریان بسیار دور امکان ارتباط با برند را مهیا نکنشرایط مختلف مهیا می
های نوین در جوامع در حال گسترش هستند، اینکه کسب و کارهای الکترونیکی به واسطه افزایش نفوذ فناوری

سهم بازار خود را گسترش دهند و در این بازار موفق باشند. فقدان تعامالت اند معدودی توانسته هایا شرکتتنه
های چهره به چهره در این نوع کسب و کار سبب شده است که مشتریان نسبت به کیفیت و صداقت در گفته

 . [93] کنندحمایت  برخظفروشنده احساس ریسک نمایند و کمتر از خرید 
فعال ها و برندهای کنندهبسیار مشهود است، بحث اعتماد بین مصرف برخطمشکلی که در فضای  عبارتی به

های نظارتی، همواره مشتریان از این موضوع است. با توجه به شدت رقابت موجود و ضعف در تجارت اجتماعی
های اجتماعی به صورت شبکه به صورت عام و برخظواهمه دارند که نتوانند انتظارات خود را از طریق فضای 

رسد در این بدبینی نقش کلیدی داشته ضعف اعتماد دو سویه در جامعه به نظر می. [۰] ،[3] مین نمایندخاص تأ
باعث افزایش نظم، ثبات و  زیرا است در کسب و کارهاهای اعتماد عاملی حیاتی و ضروری برای موفقیتباشد. 

از آنجایی که اعتماد در هر جامعه یکی از بعدهای . [99] شودو کارها میدر بین کسب بینی آینده قابلیت پیش
اجتماعی  تواند بسیار حائز اهمیت باشد. سرمایهمهم سرمایه اجتماعی است، بنابراین توسعه سرمایه اجتماعی می

جتماع مشارکت بهینه اعضای یک اکه موجب ایجاد ارتباط و  استها اعتماد، هنجارها و شبکهنشان دهنده 
طور که از تعریف سرمایه اجتماعی  همان .[94] شود و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کردمی

تواند نقش مهم و شود، سرمایه اجتماعی در جوامعی که از بلوغ بیشتری برخوردار باشد، میبرداشت می
 های اجتماعی داشته باشد. سرمایهاز طریق شبکه به ویژه برخظهای بازاریابی سازی برنامهتری را در پیادهژپررنگ

ایجاد  برخظپذیری در بین دو طرف در یک معامله در فضای اجتماعی زمینه را برای ایجاد حس مسئولیت
های اجتماعی سخت خواهد شد که این موضوع باعث نماید که در صورت نبود، جلب اعتماد بسیار در شبکهژمی

 . [99] عی در کسب و کارها خواهد شدافت کارکردهای تجارت اجتما
از نظر بوردیو اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود، کاربردی نخواهد داشت. 

ای هتواند عالوه بر پیامدهای مثبت که در حوزهاجتماعی و ساخت آن در جامعه می بنابراین توجه به سرمایه
بسیاری . [۲] کسب و کارها و در نهایت کشورها نیز گرددسیاسی و اجتماعی داشته باشد، باعث توسعه اقتصادی 
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بر این عقیده هستند که سرمایه اجتماعی به عنوان یک زیرساخت مناسب برای شروع کسب و کار و حمایت از 
سازی تجارت اجتماعی به صورت خاص دهبنابراین در این تحقیق، نقش سرمایه اجتماعی در پیا .[92]است آن 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 
مفهوم تجارت اجتماعی در  جدید بودنجنبه نوآوری پژوهش حاضر نیز در همین حوزه است. با توجه به 

شده سازی تجارت اجتماعی پرداخته همانند سرمایه اجتماعی در پیاده هایفضای کسب و کاری، کمتر به موضوع
ها در سازی تجارت اجتماعی عالوه بر وجود زیرساختنشان دهد که در پیاده ق سعی بر این دارداست. محق

داشته تواند نقش پررنگی در بهبود تجارت از جمله تجارت اجتماعی ها، عوامل بیرونی در جامعه نیز میشرکت
برای  استیک روند کسب و کاری جدید  همچونبنابراین از آنجایی که تجارت اجتماعی در کشور ما باشد. 

 داریم که جوانب مختلف را در این بخش به خوبی مورد توجه قرار دهد. سازی آن نیاز به یک مدلپیاده
درصد از کل  ۳۳/2که برابر با  استمیلیون نفر  11تعداد کاربران ایرانی فعال در حوزه شبکه اجتماعی بالغ بر  

 ،اندرا داشته برخطدرصد در این حوزه تجربه خرید  9۲دهد که تنها ها نشان می. نتایج بررسیجمعیت ایران است
ید سهم ناچیز که مؤ ،استدرصد  ۳3عه باالتر این میزان برابر با این در حالی است که در کشورهای با سطح توس

در  ۲29۰ال شده طی س است. همچنین آمارهای منتشر اجتماعیتجارت و بالطبع  برخظایران در حوزه تجارت 
این  ،است طبرخدرصد از تولید ناخالص داخلی مرتبط با فعالیت در تجارت اجتماعی و  43 دهد که دنیا نشان می

که نشان از عقب افتادگی ایران در حوزه استفاده از  ،درصد است 3 است که در ایران این سهم تنها در حالی
 . [۲9] استفضای تجارت اجتماعی 
تمایل مشتریان برای ایجاد ارتباط با برندهای فعال در ی در حوزه اعمدهرسد مشکالت میدر این بین به نظر 

های های متعددی است که شرکتمساله اصلی در این تحقیق وجود چالش .فضای تجارت اجتماعی وجود دارد
های ه است. شرکتگیری از مزایای تجارت اجتماعی با مشکل رو به رو ساختکسب و کاری نوپا را در زمینه بهره

ولی هنوز های اجتماعی برای نفوذ بهتر در بازار استفاده کنند، توانند از شبکهامروزی در حالی که می ینوپا
در ی که رسد یکی از مشکالتهای این حوزه از کسب و کار بهره بگیرند. به نظر میند از ظرفیتاهنتوانست

شود مشتریان ریسک ایران مشهود است، ضعف در ساخت روابط توام با اعتماد است که باعث می برخظبازارهای 
توجهی به توانمندی ساختارهای توام با اعتماد در تجارت باالتری را از ارتباط با برندها ادراک نمایند. در واقع بی

های اجتماعی کشور شده ها و طبقهاجتماعی منجر به عدم نفوذ تجارت اجتماعی به صورت متوازن در کلیه بخش
های مختلف است. از سوی دیگر، نبود منابع انسانی با سطح مهارت باال در سازمان در راستای همراهی با بخش

در کاری های کسب وشرکتی که امشکل عمدهسازی تجارت اجتماعی است. جهت پیشبرد پیاده سازمانی در
سازی آن رو به رو هستند، نبود آمادگی فرهنگی جامعه در راستای پیادهبازارهای مرتبط با تجارت اجتماعی با 

 تجارت اجتماعی است. 
شوند و در برابر تغییرات و های گذشته میجوامع از لحاظ فرهنگی وابسته به سیستم ،در بسیاری از مواقع

تواند به این موضوع میگردند. سازی تجارت اجتماعی میاز پیاده که ناشیاز خود مقاومت نشان دهند تحوالتی 
ی دیگر، قوانین حاکم بر سازی تجارت اجتماعی گردد. از سوجوامعی همانند ایران در عرصه پیادهچالش دیگر در 

ها را در عرصه تجارت اجتماعی با مشکل رو به رو سازد، تواند شرکتیک کشور نیز موضوعی است که می
های مناسب در حوزه تجارت اجتماعی از جمله سایتوب نرس نبوددست همانند فیلترینگ یا در یهایموضوع

سازی تجارت در این تحقیق سعی اصلی محققین بر این بوده است عواملی که در پیاده. استها همین موضوع
 پروتکل مصاحبه شناسایی نماید تا بتواند مسائلی که پیشتر بیان شده است از ثر هستند را با استفاده ازاجتماعی مؤ

میان بردارد. در واقع، رویکرد اصلی در این تحقیق، استفاده از ابزارهای کیفی برای تبیین مدل در حوزه 
های بومی و کاربردی در زمینه . دلیل استفاده از این رویکرد، نبود مدلاستسازی تجارت اجتماعی پیاده
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کمی و  گرفته در این حوزه صرفاًهای صورت سازی تجارت اجتماعی در کشور است و بیشتر تحقیقپیاده
 های غیربومی بوده است.مدل

 
 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

 کید بر مفهوم سرمایه اجتماعیسازی تجارت اجتماعی با تأپیاده ثر برعوامل مؤ 

شود، این کسب و کاری در دنیای امروزه شناخته میظهور تجارت اجتماعی به عنوان یکی از تغییرات مهم 
 ی است که سعی دارند خود را با محیط پیرامون خود وقف دهندیبه عنوان یک نیاز برای کسب و کارهاتغییر 

سازگاری و تداوم بقای بیشتر در  منظوربه  ها راتواند شرکتشود که میشناخته می ابزاریاجتماعی، تجارت . [۲۳]
وه بر اینکه به خوبی با برندها در ارتباط در موضوع تجارت اجتماعی، مشتریان عال. [91] بازارها توانمند نماید

های دیگران، تسهیم تجربه و اطالعات پیرامون برندها و توصیه برندها به دیگران توانند به بررسی ایدههستند می
در در هنگام خرید، با آگاهی بیشتری اقدام به خرید نمایند. مشتریان شود که این موضوع سبب می. [92] بپردازند

ادراک از نحوه بتوانند  شود که برندهاباعث این می های اجتماعیهای شبکهفعالیت برندها در پلت فرمکنار این 
دست یابند که این موضوع سبب  های لذت جویانه و کاربردی در کنار عادت مشتریان، ارزشخدمات کارآیی

 .[99] دست آورندشود که برندها بهتر بتوانند زمینه اثرگذاری بر ذهنیت مشتریان خود به می
های اجتماعی مربوط به کسب و کار و وجوهای کاربران در شبکهدرصد جست 1۰ ،هابررسیطبق 

های اجتماعی و به دنبال آن تجارت اجتماعی حکایت های اینترنتی است که این آمار از پیشرفت شبکهفروشگاه
بیان شده بود که در ایران سهم تجارت اجتماعی زیر یک درصد  [۲۲]نژاد و همکاران در تحقیق نیک. [۲4]دارد 

هنوز زیر یک درصد است  [9۲]پور و همکاران بوده است که در طول دهه گذشته این رقم طبق استنادهای جامی
کردن  برطرف ،بنابراینسازی تجارت اجتماعی دارد. های گسترده در ایران در حوزه پیادهکه این گواه بر چالش

 تواند ارزش افزوده اقتصادی زیادی را در ساختار کشور به همراه داشته باشد. های این بخش میچالش
تواند نقش سازی تجارت اجتماعی از آن بابت حائز اهمیت است، که میموضوع سرمایه اجتماعی برای پیاده

اطالعات های ارتباطی بین مشتریان برای تبادل ها و کانالی همانند انجمنیهافرمدر ایجاد ارتباط در پلتکلیدی 
که  از سوی دیگر از آنجا .[4] برندها برای دریافت اطالعات کاربردی مهیا نماید و همچنین بین مشتریان و
تواند باعث این شود که می ،های مختلف جامعه نهفته استهای ارتباطی بین بخشسرمایه اجتماعی در زنجیره

مشتری و برند ایجاد شود که این امر زمینه ساز بهبود اعتماد بین مشتری و برند یا بین های مشترک بین ارزش
های موجود در تجارت که این موضوع نقش کلیدی در کاهش ریسک ،اطالعات مشتری با مشتری را مهیا نماید

 . با توجه به این[۲۰] ،[1] سازی تجارت اجتماعی داشته باشدتواند نقش کلیدی در پیادهشود و میاجتماعی می
سازی تجارت تنها صرف توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی برای موفقیت پیادهدر این تحقیق ، محقق موضوع

بومی برای موفقیت این بخش از کسب و کار  اجتماعی نداشته است و سعی دارد با مطالعه دقیق، یک مدل کامالً
بررسی این عوامل در ادامه پرداخته شده اید. به همین دلیل به های نوپا مهیا نمدر کشور را به ویژه در بین شرکت

سازی تجارت ها در پیادههای پیشین، سعی شده است صرف نگاهی به موفقیت عملکرد شرکتدر مطالعهاست. 
 پردازیم. ها میداشتند که در ادامه به برخی از آنها را به صورت گذرا به آن اشاره اجتماعی شود، و چالش

 کاریوکسبهای عوامل مختلف فرهنگی مطرح است که شامل رویکردهای جامعه نسبت به طرح: نخست
های کسب و ، سعی بر محتاط بودن در ارتباط با فعالیتگریز بودنجدید است. بسیاری از جوامع به دلیل ریسک

صه شناخته کاری جدید همانند تجارت اجتماعی دارند که این موضوع به عنوان یک چالش مهم در این عر
تواند روندهای اجرایی کردن تجارت اجتماعی را دومین موضوع قوانین حاکم بر کشور است که می. [۲۲] شودمی

 توانیم این تصور را داشته باشیم، قوانین و مقررات در عرصهتسهیل نماید یا اینکه با مخاطره رو به رو سازد. نمی
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گذاری نمایند. در کشور باشند و کسب و کارها با امنیت روانی در این حوزه سرمایه سکوت کرده کسب و کاری
از قبیل فیلترینگ، نبود حمایت در عرصه حمایت از مالکیت معنوی و مواردی از این دست  یهایایران، موضوع

ی مدیریت مرتبط هاتوان به قابلیتسومین موضوع را می. [۲۲] ،[۲2] اندباعث ایجاد مشکل در این بخش شده
های فعال در حوزه تجارت اجتماعی با مشکالتی از قبیل نبود خبره کافی در دانست. در بسیاری از مواقع شرکت

عرصه کسب و کارهای اجتماعی، عدم درک صحیح تجارت اجتماعی از سوی مدیران رو به رو هستند که این امر 
 .[91] ،[9۳]ته است سازی تجارت اجتماعی را با مشکل رو به رو ساخپیاده

؛ به ویژه در ی کردن تجارت اجتماعی رو به رو هستندیهای اجراچالش اجتماعی با خالء تبیینتجارت 
شود، برای انجام که این امر باعث می های گذشته کمتر به موضوع سرمایه اجتماعی پرداخته شده است،تحقیق

 این تحقیق، محقق از رویکردهای کیفی بهره بگیرد. 

  پیشینه تحقیق

های اجتماعی با تمرکز بر مفهوم سرمایه اجتماعی در تحقیقی به چگونگی رفتار در شبکه [99] هورنگ و وو 
های اجتماعی همانند نفر از کاربران شبکه 1۰2قیق، از در جهت بهبود تجارت اجتماعی پرداخته بودند. در این تح

 برخظاه بر این داشته بود که سرمایه اجتماعی در فضای بوک برای تحقیق استفاده شده بود. نتایج گوفیس
به تحقیقی تحت  [32]سان تونگهاتواند زمینه را برای قصد استفاده از خدمات تجارت اجتماعی مهیا نماید. می

سازی تجارت اجتماعی پرداخته بود. در این تحقیق، محقق بیان نمود که توسعه عنوان تسهیل روند پیاده
سازی، توسعه سواد عمومی در بهبود فرهنگ ،کارها گیری کسب وتجارت اجتماعی نیازمند  بهرهگیری از بهره

تواند در بوده است که می یهایهای تجارت اجتماعی از جمله موضوعحوزه تجارت اجتماعی و بهبود زیرساخت
سازی تجارت ها در پیادهه چارچوب موفقیت سازمانبه ارائ [9۲] و همکارانپور باشد. جامی این حوزه مثمرثمر

اجتماعی پرداخته بودند. در این تحقیق مهمترین عامل که بر اساس تحلیل محتوا شناسایی شده بود؛ توسعه 
های فنی در سازمان، بهبود آموزش اجتماعی و توسعه آن حتی در زمینه بازارهای هدف، استفاده از زیرساخت

  ها بیان گردیده است.های معتبر و همکاری با این شرکتتجارب شرکت

ثر بر بهبود رفتارهای مشارکتی مشتریان در تجارت در پژوهشی به عوامل مؤ [۲۳]ران و همکاشارما 
را بر  ریثأت نیشتریکه ب یاطالعات به عنوان عوامل تیفیدرک شده و ک یاعتماد، سودمنداجتماعی پرداختند. 

کنندگی بینیبه عنوان مهمترین عامل از لحاظ پیشاعتماد دارند،  یکننده در تجارت اجتماعمشارکت مصرف
ثر بر رفتار وامل مؤع تحلیلوتجزیهدر تحقیقی به بررسی و  [9۳] پریرنا الی رفتار مشارکتی شناخته شده بود.

عاتی و تعهد ارتباطی(، اعتماد اجتماعی )حمایت اطال خرید مشتریان در تجارت اجتماعی پرداختند. عوامل
 ( عوامل شناسایی شده بودند.یت )کیفیت خدمات و سهولت استفادهگرایی( و کیفیت وب ساری)ارتباطات و مشت

وجود استفاده از وب سایت بازاریابی اجتماعی  ورابطه مثبت بین شش عامل که  نتایج به دست آمده نشان داد
اجتماعی باعث بهبود جریان سرمایه در تحقیقی در این رابطه بیان داشت که تقویت  [9۰] لیو و همکاران . دارد

ها در این حوزه کسب و کاری ساز بهبود عملکرد شرکتشود و این موضوع زمینهدانش در تجارت اجتماعی می
در تحقیقی دیگر این موضوع را بیان داشت تقویت سرمایه اجتماعی در فضای  [3] شود. چن و همکارانمی

سب منفعت مشتریان مهیا نماید که این موضوع نقش مهمی در تواند زمینه را برای بهبود کتجارت اجتماعی می
 های مثبت و قصد استفاده مجدد از خدمات تجارت اجتماعی را به همراه خواهد داشت. نگرش ساخت

 شناسی پژوهش وشر  .3

ها با توجه به ماهیت پژوهش، از گردآوری دادهظ کاربردی و از لحا-ایپژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه 
استفاده شد؛ بنابراین « مند استراوس و کوربینرهیافت نظام»بنیاد با کیفی است. در این پژوهش از نظریه دادهنوع 
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نهایت اقدامات  گر و درای، شرایط مداخله، شرایط عّلی، شرایط زمینهسازی تجارت اجتماعیپیادهمحوری  پدیده
بنیاد، بررسی شدند. برای بررسی و تحلیل نظریه داده، در قالب تجارت اجتماعی سازیپیادهواکنشی و پیامدهای 

ها از و انتخابی استفاده شد. برای گردآوری داده ها در این روش از سه نوع کدگذاری باز، محوریداده
در که کننده های رفتار مصرفتجارت اجتماعی و حوزهساختاریافته با خبرگان حوزه  های عمیق نیمهمصاحبه
انتخاب شدند. هدفمند و گلوله برفی گیری استفاده شد که از طریق نمونهافی را دارند، آگاهی ک برخظفضای 

های کسب و کاری کارشناسان شرکتبرگیرنده کلیه مدیران ارشد، مشاوران، مدیران و  جامعه آماری پژوهش در
ادامه یافت. کفایت  «کفایت نظری»گیری تا حصول بود و نمونهنوپا در شهر تهران و همچنین اساتید دانشگاهی 

وسیله آن بتواند  شود که پژوهشگر بهنظری به وضعیتی اشاره دارد که در آن هیچ داده بیشتری یافت نمی
 .[۲1] دهدهای مقوله را رشد ویژگی

جدیدی به دست هیچ کد  ۲2تا  91یند مصاحبه از نفر که در فرآ مصاحبه صورت گرفت ۲2تحقیق،  در این
. در این پژوهش برای مفهوم کفایت نظری خاتمه داد یند مصاحبه را با توجه بهمحقق فرآبه همین دلیل نیامد 

استفاده شد. در شاخص تناسب نتایج پژوهش « کاربردی بودن»و « تناسب»های سنجش قابلیت اعتبار از شاخص
ید هم به دانش های پژوهش باکاربردی بودن نیز یافتهکنندگان قابل قبول باشد. در بعد باید برای مشارکت

رو در حوزه های پیشموجود در حوزه مورد مطالعه بیفزاید و هم بتوان از آن برای درک و مدیریت عملی موقعیت
کنندگان ارسال و نظر مربوط استفاده کرد، برای این منظور، پس از اتمام پژوهش، نتایج برای دو نفر از مشارکت

 یید شد.ها تأآن
 
 اهها و یافتهتحلیل داده .4

  ند.های پژوهش با استفاده از سه نوع کدگذاری باز، محوری و گزینشی بررسی و تحلیل شدداده 

 پدیده محوری
های پدیده کدگذاری 9 صلی پژوهش است. در جدولای است که محور اپدیده اصلی یا مقوله محوری پدیده 

 محوری ترسیم شده است. 
 

 در مورد پدیده محوری استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد . 9جدول 

مقوله کالن 

 پدیده محوری

های خرد مقوله

 )کدهای محوری(
 کدهای باز

نمونه کدهای 

 مصاحبه

سازی پیاده

تجارت 

 اجتماعی

 هاآمادگی فنی شرکت

های جدید اینترنت پرسرعت، وجود سرورهای ها به نسلدسترسی شرکت
ها، دسترسی به پهنای باند اختصاصی در کشور برای شرکتقدرتمند در 

-، سرمایهتجهیزات سخت افزاری و نرم افزاریها، به روز بودن شرکت

های رایانش ابری در کسب و سازی سیستمها در حوزه پیادهگذاری شرکت
، آمادگی برای هاکارها، وجود فرآیندهای کاری مبتنی بر فناوری در شرکت

 تماعی در فرآیندهای سازمانیتحقق تجارت اج

P1, P3, P5, P6, 
P9, P14, P15 

 

سبک مدیریت کسب 
 و کار

، وجود مهارت در سازی تجارت اجتماعیریسک و ترس مدیران در پیاده
حوزه تجارت اجتماعی در بین مدیران کسب و کارها، وجود دید مثبت در 

، وجود رویکردهای سازی تجارت اجتماعیبین مدیران در حوزه پیاده
، وجود مهارت در بین بخش عالی در حوزه تجارت اجتماعیراهبردی در 

، وجود های کسب و کارهای اجتماعیف فرصتمدیران در حوزه کش
-، مهارتناخت اهداف تجارت اجتماعیمهارت در بین مدیران در حوزه ش

-انگیری فناوری اطالعات در سازمهای مدیران در حوزه ارتباطات و بهره

P1, P2, P5, 
P6, P9, P13, 

P15, P19 
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مقوله کالن 

 پدیده محوری

های خرد مقوله

 )کدهای محوری(
 کدهای باز

نمونه کدهای 

 مصاحبه

ها، آمادگی مدیران برای تغییر سبک مدیریت به واسطه فعالیت در تجارت 
ریزی مدون در حوزه تجارت اجتماعی اجتماعی ، توانمندی کنترل و برنامه

 در بین مدیران

 آمادگی نیروی انسانی

کارهای اجتماعی، وجود نیروی انسانی با مهارت باال در امور کسب و 
، وجود آموزش مناسب به نیروی جربه نیروی انسانی از خرید گروهیت

ها، وجود تخصص کافی در انسانی در زمینه تجارت اجتماعی در شرکت
شفافیت شرح شغل و وظایف شغلی  ماعی،ها در زمینه تجارت اجتسازمان

 ها، نبود ترس از عدم امنیت شغلی دردر تجارت اجتماعی در شرکت
ها ، نگرش مثبت نیروی انسانی در شرکتها در بین نیروی انسانیشرکت

 سازی تجارت اجتماعیدر حوزه پیاده

P3, P4, P5, P7, P11, 

P16, P17, 
P18, P19, P20 

 
مقوله کالن که در این تحقیق شناسایی شد شود در پدیده اصلی مشاهده می 9طور که در جدول همان

در این بخش توجه  .مقوله خرد نیز شناسایی شده است 3شناسایی شده و همچنین  سازی تجارت اجتماعیپیاده
  به آمادگی فنی کسب و کارها، آمادگی نیروی انسانی و سبک مدیریت کسب و کار بوده است.

  یشرایط علّ

کند. شرایط علّی آوردن به رفتاری خاص ترغیب می مجموعه علل و شرایطی است که کنشگر را به روی 
 ۲د. در ادامه محقق بنا دارد کدگذاری را در جدول گذارنها اثر میرویدادها و وقایعی هستند که بر پدیده معموالً

 .ترسیم نماید

 یدر مورد شرایط علّ  استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد  .۲جدول 

مقوله کالن  

 شرایط علی

 هامقوله

) کدهای 

 محوری(

 کدهای باز
نمونه کدهای 

 مصاحبه

تغییر فضای 

 کسب و کار

نیازهای متغیر 
 مشتریان

، عالقه به راحتی مشتریان شتریان، گستردگی نیازهای مشتریانهای مافزایش خواسته
در دریافت خدمات، توجه به ارزش درک شده در خدمات بین مشتریان، رفتارهای 

و مرزی  حدبینی مشتریان، دسترسی مشتریان به محصوالت متنوع، بیغیرقابل پیش
، تمایل به ماجراجویی های پنهان گسترده در بین مشتریانوجود نیازنیازهای مشتریان، 

 افزایش رفتارهای خریدهای آنی در بین مشتریان در بین مشتریان،

,8, P7, P2P , 18, P13P

,19P 20P 

شرایط رقابتی 
 ترپیچیده

تجارت اجتماعی، سهولت ، پویایی بیشتر رقبا در فضای برخظتوسعه رقابت در فضای 
تر شدن رفتار رقبا، وجود رقبای بینیورود به بازارهای تجارت اجتماعی، غیرقابل پیش
، جارت اجتماعیکارهای خانگی در ت متعدد در فضای تجارت اجتماعی، فعالیت کسب و

 گستردگی اقدامات رقبا در بازارهای تجارت اجتماعی

, 8, P7P ,6, P3, P1P
,13P ,9P , 15, P14P

20, P18P 

نفوذ بیشتر 
های شبکه

اجتماعی در 
 جوامع

های های اجتماعی در بین عموم مردم، در دسترس بودن شبکهاستفاده بیشتر از شبکه
های اجتماعی ، اجتماعی بین عموم مردم، آگاهی بیشتر مردم در استفاده از فضای شبکه

های جوانان، وجود شبکه های اجتماعی توسطتمایل بیشتر به گذراندن وقت در شبکه
های اجتماعی به ، استفاده از شبکهبرخظرویکردهای مختلف در فضای  اجتماعی با

 منظور کسب و کار در بین عموم مردم

 ,14P ,13P, 7P ,5P ,2P

19P 

تقاضا برای 
 شفافیت باالتر

ها، خواسته مشتریان در زمینه تقاضای مشتریان برای دسترسی به اطالعات شرکت
-فعالیتگیری اطالعات از روند تولیدات محصوالت و خدمات، شفافیت در نحوه تصمیم

های کسب و کاری، اهی از فعالیتیان برای افزایش آگتقاضای مشتر افزایش، ها
 برداشتن موانع جریان آزاد اطالعات در بازار

10, P9, P6, P4P 
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های کالن در این تحقیق شناسایی شده مقوله ی کهشود در شرایط علّمشاهده می ۲که در جدول  طورهمان

یر مشتریان، شرایط مقوله خرد شامل نیازهای متغ 4و همچنین  شد شامل تغییر فضای کسب و کار شناسایی
 شناسایی شده است. و تقاضا برای شفافیت باالتر های اجتماعی در جوامع نفوذ بیشتر شبکه ،رقابتی پیچیده

  گرشرایط مداخله

قرار دارند. این شرایط تأثیرگذاری عوامل علّی و  هاکنترل شرکت گر شرایطی هستند که تحتمداخلهشرایط  
ترسیم  3را در جدول  شرایط مداخله گر در ادامه محقق بنا دارد کدگذاریسازند. ای را تسهیل یا دشوار میزمینه

 نماید. 
 

 گردر مورد شرایط مداخله استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد  .3جدول 

مقوله کالن 

شرایط 

 گرمداخله

ها مقوله

 )کدهای

 محوری(

 کدهای باز
نمونه کدهای 

 مصاحبه

های خالء

 رفتاری

نبود 
های حمایت

 محیطی

ه دهندگان عی، نبود ارائنبود متولیان مشخص در جامعه در حوزه تجارت اجتما
در جامعه در حوزه  زدا اعتماد، وجود عوامل های تجارت اجتماعیسرویس به بخش
های تجارت نظمی در بخش دولت در حمایت از برنامه، وجود بیتجارت اجتماعی

های از ، نبود بسترهای الزم حمایتی در بخش دولتی در راستای حمایتاجتماعی
های عالی کشور در حوزه تجارت ، وجود ناهماهنگی مشهود در بخشتجارت اجتماعی

، عدم حمایت دولت از ر سطح ملی در حوزه تجارت اجتماعیمه داجتماعی، نبود برنا
 ی تجارت اجتماعیهاهای کسب و کاربرنامه

,1P 3P ،,16, P13, P7P 
,17P ,18P 20, P19P 

های نبود برنامه
آموزشی 
تجارت 
 اجتماعی

واد جامعه در ، وجود ضعف سدر جامعه در حوزه تجارت اجتماعی نبود آموزش کافی
عه آموزش در زمینه تجارت ریزی در حوزه توس، عدم برنامهاجتماعیحوزه تجارت 

زی ساهای ملی در حوزه توانمندیهای رسانه، عدم استفاده از ظرفیتاجتماعی
های آموزشی در زمینه سواد تجارت ، نبود دورهآموزشی تجارت اجتماعی در کشور

 اجتماعی در نظام آموزش و پرورش کشور

,8, P5, P2P ,9P 
,11P ,13P P9۳ 

های نگرش
منفی پیرامون 

تجارت 
 اجتماعی

وجود تصویر غلط از تجارت اجتماعی در جامعه، تصور غیرایمن بودن خرید از طریق 
تصور های مختلف در زمینه بهبود های بخشتجارت اجتماعی در جامعه، نبود حمایت

در رابطه با  برخظ، وجود تبلیغات منفی در فضای مردم در حوزه تجارت اجتماعی
، ه با کسب و کارهای تجارت اجتماعیسازی غلط در رابط، شایعهتجارت اجتماعی

کننده در ، شک و تردید مصرفکننده در مورد تجارت اجتماعیاحساسات منفی مصرف
 مورد کیفیت محصوالت و خدمات تجارت اجتماعی

,2P 3P ،, 15, P11, P8P

20, P19, P18P 

مقاومت 
 هاکنندهمصرف

کننده ، عدم تمایل مصرفده نسبت به مزایای تجارت اجتماعیکننتوجهی مصرفبی
های اجتماعی در بین در زمینه امتحان تجارت اجتماعی، دید تنها سرگرمی به شبکه

، باالی خرید از تجارت اجتماعی هایکننده به ریسکها، اصرار مصرفکنندهمصرف
، عدم شناخت عامه مردم از جارت سنتیه مردم در استفاده از تتمایل در بین عام

 مزایای تجارت اجتماعی

, 8, P6, P5, P3, P1P
,14, P11P ,15P ,18P 

,19P 20P 

شرایط منابع 

کسب و 

 کاری

منابع مالی 
-برای پیاده

 سازی

، توانمندی مر فعالیت در عرصه تجارت اجتماعیها در اوجود توانمندی مالی شرکت
، جذب سازی، وجود حمایت مالی مدیران از پیادههاتخصیص به موقع منابع در شرکت

 های تجاری سازیسازی برنامهمنابع در سازمان از طرق مختلف در شرکت برای پیاده

,3, P2P ,8, P4P ,9P ,1P 
,11P ,12P 

,16P ,18, P17P ,19P 20P 

 منابع زمانی
انی مناسب در زم ، وجود برنامهسازی تجارت اجتماعیوجود زمان کافی برای پیاده

، وجود تعهد در بخش مدیریت در زمینه تخصیص منابع در حوزه تجارت اجتماعی
 های تجارت اجتماعیزمان مطلوب، عقب نبودن از رقبا از لحاظ زمان در برنامه

, 12, P11, P8, P3, P1P

20, P16, P15P 

کیفیت 

سرمایه 
کیفیت اعتماد 

جمعی در 
های دانستن بخش ، محرمگیری کالن کشورفرآیندهای تصمیمافزایش شفافیت در 

های مختلف مختلف شهری در زمینه اطالعات جامعه، مبارزه با فساد در بخش

 
,11, P8, P4, P3, P1P 
,12P ,13P , 17, P15P
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مقوله کالن 

شرایط 

 گرمداخله

ها مقوله

 )کدهای

 محوری(

 کدهای باز
نمونه کدهای 

 مصاحبه

گیری بر ، تصمیمهای اقتصادی کشوردر فعالیت مدیریت جامعه، جلوگیری از رانت جامعه اجتماعی
 گیراساس منافع شهروندان در نهادهای تصمیم

20, P19P 

کیفیت 
مشارکت 
جمعی در 

 جامعه

های مختلف جامعه از خواهانه در جامعه، ذینفع بودن بخشهای عدالتوجود رویه
زش قائل گیری های کالن، وجود بسترهای مشارکتی در ساختار جامعه، ارتصمیم

فرهنگ مشارکتی در مسائل  حمایت از شدن به مشارکت عموم مردم در جامعه،
 های پیشینسازی مناسب از مشارکتتجربه اجتماعی

 
,2, P1P , 9, P5, P3P

,13, P12, P11, P10P 
,16, P15P 20P 

-کیفیت شبکه

های ارتباطی 
 در جامعه

های بین فردی کننده از تعاملنحوه تعامالت بین فردی در جامعه، احساسات مصرف
کیفیت روابط اجتماعی در چامعه، روحیه اعتمادپذیری در های اجتماعی، در شبکه

 های اجتماعیتعامل

 
,1P ,4P ,5P ,7P ,8P ,9P 

,10P ,11P ,14P 18P 

 

مقوله  سه شناسایی شده پژوهشگر که در این شود در شرایط مداخلهمشاهده می 3طور که در جدول همان
و همچنین شرایط منابع کسب و کاری شناسایی و  جامعه؛ کیفیت سرمایه اجتماعی در های رفتاریکالن خالء
سازی، نبود منابع زمانی، منابع مالی برای پیادههای خرد، مقولهمقوله خرد شناسایی شده است  1همچنین 

 ،ارت اجتماعیهای منفی پیرامون تجهای آموزشی تجارت اجتماعی، نگرشهای محیطی، نبود برنامهحمایت
کیفیت مشارکت جمعی و کیفیت اعتماد  های ارتباطی در جامعه،، کیفیت شبکهاسبکننده منمقاومت مصرف
 بوده است.  جمعی در جامعه

 ایزمینه شرایط

ی معرف این است که پدیده در چه بستری در حال اتفاق افتادن است و این بستر چه میزان اشرایط زمینه
ثیرگذار باشد. این زمینه ناظر بر سازی تجارت اجتماعی تأها درحوزه پیادهراهبردهای انتخابی شرکتتواند بر می

 4در ادامه محقق بنا دارد کدگذاری را در جدول . استهای فعال در حوزه تجارت اجتماعی فضای حاکم بر شرکت
 ترسیم نماید. 

 
 ایدر مورد شرایط زمینه استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد  .4جدول 

کالن   مقوله

شرایط 

 ایزمینه

ها )کدهای مقوله

 محوری(
 کدهای باز

نمونه کدهای 

 مصاحبه

خالء های 

 قانونی

نبود قوانین جامع در 
حوزه حمایت از 
 تجارت اجتماعی

، ضعف در زمینه ت در فضای تجارت اجتماعی در کشورمین امنینبود قوانین تأ
در فضای تجارت  طالعات )چه مالی و چه غیرمالی( در کشورقوانین تبادل ا

، وجود ی در حوزه تجارت اجتماعی در کشوراجتماعی، عدم وجود قوانین کاف
، مشکالت هماهنگی و گ در کشور در حوزه تجارت اجتماعیقوانین فیلترین

کننده قوانین و مقررات در حوزه گذاری اجراء، نبود چارچوب تنظیمسیاست
ر به ویژه در ت فکری در کشو، نبود قوانین حفظ مالکیارت اجتماعی در کشورتج

شکالت تجارت ، نبود قوانین در مورد دعاوی در حوزه محوزه تجارت اجتماعی
 ها در قوانین در حوزه تجارت اجتماعیاجتماعی، وجود تناقض

 
 
 

P1, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9,P10, P12, 
P16, P17, P18, P19, 

P20 

 به روز نبودن قوانین و
مقررات در حوزه 
 تجارت اجتماعی

، عدم کشورازهای بخش تجارت اجتماعی درگرفتن نیوجود قوانین بدون در نظر
ر حوزه ، عدم توانمندی قوانین دری قوانین در حوزه تجارت اجتماعیپذیانعطاف

گیری از ، عدم بهرهبینی نیازهای آتی این حوزهتجارت اجتماعی در بخش پیش
 اجتماعیقوانین روز دنیا در حوزه تجارت 

 
P1, P2, P9, P10, 

P11, 
P12, P14, P16 

 های های اجتماعی، وجود مشترکات مناسب بین ارزشوابستگی جامعه به شبکهها و باورهای ارزشفرهنگ 



 9911ـ زمستان  44مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره   292 

کالن   مقوله

شرایط 

 ایزمینه

ها )کدهای مقوله

 محوری(
 کدهای باز

نمونه کدهای 

 مصاحبه

ها در مورد شرکت کسب و کار
 تجارت اجتماعی

پذیر بودن عموم جامعه، ارزش داشتن موم مردم با تجارت اجتماعی، ریسکع
جویی در وقت و هزینه در بین عموم مردم، باور به حرکت بازار به سمت صرفه

گذران وقت در اجتماعی در بین عموم مردم، فرهنگ و برخظرویکردهای 
، باور به برخظسبت به خرید از طریق فضای ، تمایل مردم نهای اجتماعیشبکه

 مفید بودن تجارت اجتماعی

 
P3, p9, p10, P13, 

P15, P16, P19 

-اعتقاد به لزوم پیاده

سازی تجارت 
اجتماعی در بین 

 گذارانسیاست

، برگزاری گذاران در حوزه تجارت اجتماعیوجود عزم کافی در بین سیاست
گذاران در مورد حل وفصل مشکالت تجارت های مشترک در بین سیاستدوره

 گذاران در حوزه تجارت اجتماعی، وجوداجتماعی، تصویر مثبت در بین سیاست
 س کشوردر حوزه تجارت اجتماعی در رأ برنامه

 
P1, P4, P16,P17, 

P19 

 
کالن که در این تحقیق شناسایی شد دو مقوله  ایشود در شرایط زمینهمشاهده می 4طور که در جدول همان

مقوله خرد شناسایی شده در این بخش، نبود قوانین  4و همچنین  استهای قانونی فرهنگ کسب و کار و خالء
ها و باورهای ، ارزشتجارت اجتماعی جامع در حوزه تجارت اجتماعی، به روز نبود قوانین و مقررات در حوزه

 گذاران بوده است.سازی تجارت اجتماعی در بین سیاستو اعتقاد به لزوم پیادهدر مورد تجارت اجتماعی ها شرکت
 راهبردها

 شرایط ثیرتأ تحت و اصلی پدیده تابع که است داریهدف تعامالت و هافعالیت رفتارها، بیانگرراهبردها  
 ترسیم نماید.  1در ادامه محقق بنا دارد کدگذاری را در جدول  است حاکم زمینه و مداخله

 
 در مورد راهبردها  استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد  .1جدول 

مقوله کالن  

 راهبردها

 هامقوله

)کدهای 

 محوری(

 کدهای باز
نمونه کدهای 

 مصاحبه

توسعه 

های زیرساخت

 فنی

توسعه شبکه 
 اینترنت ملی

، وجود اینترنت جهانی گذاری در حوزه اینترنت ملی، عدم وابستگی به شبکهسرمایه
کشور در حوزه گذاری در با قدرت پردازندگی باال، سرمایه سرورهای بومی در کشور

سازی اینترنت ملی، گسترش توانمندی پوشش کل کشور در حوزه شبکه پیاده
 اینترنت ملی، وجود موتور جستجوگر ملی در کشور

 
, 8, P3, P2, P1P

, 16, P14, P13P

19, P17P 

اندازی شبکه راه
 اجتماعی ملی

-با شبکه های متناسبذاری در حوزه شبکه تجارت اجتماعی، وجود قابلیتگسرمایه

های مطلوب در حوزه شبکه اجتماعی مین زیرساختاعی به روز دنیا، تأهای اجتم
های اجتماعی ملی، خطا و مشکالت کم ملی، گردآوری کلیه اطالعات ملی در شبکه

 های اجتماعی ملیهای شبکهدر سیستم

 
, 7, P5, P4, P2P

20, P19,P15, P11P 

ضریب نفوذ 
 اینترنت در کشور

اینترنت پرسرعت در کشور، نفوذ اینترنت در نقاط دور افتاده کشور، حجم باال وجود 
، ری از کارهای در کشور به اینترنتگیری از اینترنت، وابسته بودن بسیامردم در بهره

 ه خدمات اینترنت در کشورهای مختلف در حوزه ارائوجود شرکت

,1P ,3P , 8, P7,P5P
,10P ,14P ,15P 

19, P16P 

اعتماد  قابلیت

بازارهای 

 اجتماعی

 برخظاعتماد 

ها، شفافیت های تجارت اجتماعی توسط شرکتافزایش تصویرسازی مثبت از فعالیت
مشتری، افزایش پاسخگویی های بازگشت محصول در صورت عدم توافق مزمکانی

حوزه تجارت اجتماعی های فعال دربندی شرکتحوزه رتبهبه مشتری، ایجاد مرجع در
متشکل از ی خرید )ها، ایجاد گروهبرخظتفاده از تجارت مثبت خرید اسدر کشور، 

های نماینده ها وکنندهه گروه گپ و گفتگو در بین مصرف(، ارائخریداران قبلی
های ، ایجاد کانالها و مشتریان اجتماعیهای مثبت بین شرکت، ایجاد تعاملفروش

 های ملیییدهمورد تأیید به واسطه ارائه تأ

 
 

,1P , 5, P3, P2P
,10, P6P , 12, P11P

, 16, P15, P13P

20, P19, P17P 

 1P ,2P ,3P ,4P,کننده در تجارت اجتماعی، توسعه امنیت خرید، افزایش حریم خصوصی مصرفاطمینان به 
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مقوله کالن  

 راهبردها

 هامقوله

)کدهای 

 محوری(

 کدهای باز
نمونه کدهای 

 مصاحبه

ها در بازارهای اجتماعی از ها، افزایش نظارتهای شرکتدسترسی به پیشینه فعالیت برخظبازارهای 
 های مالیامنیت تراکنشهادهای مسئول، وجود سوی ن

,5P ,6P ,7P ,9P 
,13P ,16P ,17P 

,18P 20P 

 
شود مقوله کالن شناسایی شده در راهبردها شامل دو بخش توسعه مشاهده می 1طورکه در جدول همان
این بخش توسعه  مقوله خرد شناسایی شده در 1و همچنین  های فنی و قابلیت اعتماد به بازارها استزیرساخت

و اطمینان به  برخظ، اعتماد اینترنت در کشور ، ضریب نفوذاندازی شبکه اجتماعی ملی، راهشبکه اینترنت ملی
 بوده است.  برخظبازارهای 

 پیامدها

انجام عمل معینی در پاسخ به  ، نتایج نهایی اجرای اقدامات واکنشی هستند. هر جا انجام یا عدمپیامدها
در ادامه محقق بنا  .آیدحفظ یک موقعیت، از سوی فرد یا سازمان انتخاب شود پیامدهایی پدید میای برای مسئله

 ترسیم نماید.  ۳دارد کدگذاری را در جدول 
 

 در مورد پیامدها  استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد . ۳جدول

مقوله کالن 

 پیامد

 هامقوله

 )کدهای محوری(
 مصاحبهنمونه کدهای  کدهای باز

سهولت 

 کسب و کار

 کسب موانع برداشتن
 کاری و

، کاهش میزان قوانین د به بازارهای مختلف در سطح کشورامکان ورو
های ایجاد دست و پاگیر برای ورود به بازارهای مختلف، کاهش هزینه

های مختلف، کاهش  موانع ورود به بازارهای کسب و کارها در حوزه
، نیاز به سرمایه پایین برای تجارت اجتماعیها در مختلف توسط شرکت

 ورود به بازار

 
 

,3, P2, P1P ,7P ,12P ,13P , 15P
,19, P18, P16P 20P 

های افزایش فرصت
 کسب و کاری

افزایش سرعت در برقراری ارتباط با مشتریان اجتماعی، از میان برداشتن 
به مشتریان  موانع ارتباطی با مشتریان اجتماعی، بهبود امکان پاسخگویی

های های اجتماعی ، توسعه تعامل بین بخشبه واسطه فعالیت در شبکه
 مین، کاهش فاصله بین مشتری و بخش تولیدمختلف زنجیره تأ

 
,1P ,2P ,3P ,5P, 4P 

9P ,8P ,7P ,6P 
 ,15P ,14P ,13P ,12P ,11P ,10P

17P ,16P 
20P ,19P ,18P 

عملکرد 

 فروش

 وفاداری مشتری

، بهبود رضایت مشتریان از خرید در بین مشتریان اجتماعیرار افزایش تک
، توسعه ک مشتریان اجتماعی به واسطه خریدخدمات، افزایش ارزش در

مین نیازها به واسطه رش مثبت مشتریان در خرید اجتماعی، بهبود تأنگ
غات دهان به دهان برای های فروش، افزایش تبلیتعامالت زیاد با بخش

 تشویق دیگران در استفاده از خدمات، خدمات ارائه شده

 

 
,12P ,9P ,5P ,3P 
19P ,16P ,15P ,14P 

 

 رشد فروش

ها ، افزایش حاشیه ه شده از سوی شرکتاستقبال بیشتر از محصوالت ارائ
ازارهای های فعال در این حوزه، توانمندی در دسترسی به بسود شرکت

ده، افزایش ه شارائمختلف، بهبود تقاضاهای مؤثر در زمینه محصوالت 
، گسترش مشتریان دش مالی شرکت، بهبود گرتبلیغات دهان به دهان

 برای محصوالت

 
,7P ,3P ,2P ,1P 

 ,19, P18, P17, P15P ,12, P8P

20P 

تسهیل ارتباط بین 
 مشتری و فروشنده

، افزایش شناخت بهتر نیازهای ایجاد بازارهای جدید کسب و کاری
های کاری از مشتریان، بهبود امکان مشتریان، گسترش  جذب ایده

ثیر قرار دادن گروهی حصوالت، بهبود تحت تأتوسعه خطوط تولید م
 مشتریان

 
,8, P6, P2, P1P 

, 16, P15, P14, P13, P10, P9P

20, P18P 
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شود در قسمت پیامدها دو مقوله کالن سهولت کسب و کار و عملکرد مشاهده می ۳که در جدول طورهمان
مقوله خرد شناسایی شده در این بخش برداشتن موانع کسب و کاری، افزایش  1شناسایی شد و همچنین فروش 
 های کسب و کاری، وفاداری مشتری، رشد فروش و تسهیل ارتباط بین مشتری و فروشنده بوده است. فرصت

 گزینشی و محوری کدگذاری

ارچوبی معنادار ههای جدا از هم در چمقوله بعد ازکدگذاری باز، کدگذاری محوری صورت گرفت که در آن
 9شکل ها، مشخص شد یژه رابطه مقوله محوری با سایر مقولهو کنار یکدیگر قرار گرفتند و روابط میان آنها، به

 پاالیشکردن و  معنای یکپارچه پس از کدگذاری محوری، کدگذاری گزینشی انجام شد. کدگذاری گزینشی به
 .[۲۰] دشومیپذیر شف مقوله محوری امکانکه از طریق ک نظریه است

 

 
 های پژوهشحاصل از یافتهتجارت اجتماعی  سازیپیاده الگوی کدگذاری  .9شکل 

 
 های کیفی روایی و پایایی داده

گیرد. در نظر قرار میبرداری و تحلیل مدمصاحبه، نسخه در بررسی پایایی مصاحبه، مراحلی همچون موقعیت
پایایی کدگذاران، چند  برای محاسبهشود. ها توجه میشونده به چگونگی هدایت سؤالرابطه با پایایی مصاحبه

زمانی کوتاه و مشخص، هر یک از آنها  ده و در فاصلهبرای نمونه انتخاب شهای انجام گرفته مصاحبه از مصاحبه
انجام شده  9 ک رابطهزمانی به کم ها در دو فاصلهایایی بین کدگذاریپ شوند؛ روش محاسبهباره کدگذاری میدو

  .است
 

درصد پایایی بین کدگذاران 9 رابطه =  
۲ ×  تعداد توافقات

تعداد کل کدها
× %922 

 

کد بوده که در  943اند برابر با (  ثبت کرده1و  1کدهایی که محقق و همکار وی ) در دو مصاحبه  تعداد کل
و پایایی بین  ۲1ها در این دو زمان برابر ؛ تعداد کل عدم توافق۳۰این میان تعداد کل توافق بین کدها برابر با 

 ای(بستر حاکم ) شرایط زمینه
 خالء قانونی در کشور
 فرهنگ کسب و کاری

  

 شرایط علّی 
 تغییر فضای کسب و کار 

   

 راهبرد 
  بازارهای اعتماد قابلیت -

 اجتماعی
 های فنی توسعه زیرساخت -

  

   

 پیامدها
 عملکرد فروش -
سهولت کسب و  -

 کار
 

 پدیده اصلی 
 سازی تجارت اجتماعیپیاده

 

 گرشرایط مداخله
 های رفتاریخالء-

 شرایط منابع کسب و کاری -
 کیفیت سرمایه اجتماعی-
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 ۳2که این میزان پایایی بیشتر ازست آمد. با توجه به ایند درصد به ۰/13گرفته های انجامکدگذاران برای مصاحبه
 بودن و اعتبار معیار موثق سه روایی، ارزیابی شود. برایها تأیید میدرصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری

ت متخصص مورد بررسی قرار گرفت. در واقع برای اعتبار از نظر هش پذیریاطمینان، پذیریانتقال، )باورپذیری(
یری در پذشد و در نهایت در زمینه اطمینان شورتپذیری با سه متخصص بازاریابی ماستفاده شد. برای انتقال

 برداری صورت گرفت.تمام مراحل ضبط و یادداشت
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

کشور است. تجارت اجتماعی در  یاز برای فضای کسب و کار درسازی تجارت اجتماعی به عنوان یک نپیاده 
شناختی صحیح در  سازی رو به رو است که در صورتپیادهی که دارد با موانع متعددی در اکنار مزایایی گسترده

افزایش امکان ورود نیروهای  های محیطی در جامعه وگیری از فرصتتواند نقش مهمی در بهرهاین حوزه می
که در حوزه تجارت  یرسد کشورهایبه نظر می. در این بین فراهم سازدجوان در بخش کسب و کارهای نوپا را 

شته تری قرار داهای اجتماعی در وضعیت مطلوبهای سرمایهبهتری دارند از لحاظ شاخصاجتماعی عملکرد 
عی به عنوان نوآوری اجتما در این تحقیق به موضوع سرمایه نگاهی ویژهکه این موضوع سبب شده است ، باشند

در راستای ریزی امهرسد بدون برن. به نظر میسازی تجارت اجتماعی گردده مدل در عرصه پیادهتحقیق در ارائ
های فناوری گذاری و توسعه زیرساختدیگر عوامل از جمله مشکالت قانونهای اجتماعی در کنار توسعه سرمایه

سازی تجارت اجتماعی را در فضای کسب و کاری داشت. هدف اصلی این تحقیق نیز توان انتظار پیادهنمی
بوده با توجه به سرمایه اجتماعی و کارهای نوپا  های اجرای تجارت اجتماعی در بخش کسبشناسایی چالش

 . کرده استبنیاد سیستمی استفاده  ه یک الگو از رویکرد دادهبرای ارائدر این تحقیق است. محقق 
نخست که شامل  است، بخشیاد در این تحقیق به شرح زیر شش بعد اصلی شناسایی شده در رویکرد داده بن

. در واقع تغییر در فضای کسب و کار به ر فضای کسب و کار شناسایی شدمقوله کالن  تغییر د ی بودهشرایط علّ
کارهای نوپا باعث شده است که کسب و کارها به سمت نوآوری در عرصه تعامالت با  ویژه در فضای کسب و

کارها داشته باشد.  تواند اثرات مخربی در عملکرد این کسب وتوجهی به آن میمشتریان سوق پیدا کنند و بی
سازی تجارت اجتماعی، تغییرات در فضای کسب و کاری امروزی است. از سوی دیگر بنابراین علت اصلی پیاده

سازی تجارت اجتماعی بوده است. برای توسعه پدیده محوری که در این پژوهش شناسایی گردیده بود، پیاده
مادگی نیروی انسانی و سبک مدیریت کسب و کاری در ها، آسازی تجارت اجتماعی آمادگی فنی در شرکتپیاده

 این تحقیق شناسایی شده بودند. 
های نوپا، مدیران ها بهبود یابد و از سوی دیگر در سازمانهر چه میزان توانمندی در توسعه زیرساخت

موجود در سازمان سازی تجارت اجتماعی داشته باشند و در کنار آن نیروی انسانی های باالتری را از پیادهحمایت
توان انتظار بهبود ها پی برده باشد و مقاومتی در این رابطه نداشته باشد میسازی این سیستمبه اهمیت پیاده

شده بود  که در این تحقیق شناسایی . شرایط زمینهکارهای نوپا داشت جتماعی در کسب وسازی تجارت اپیاده
مقررات در صورتی که در این حوزه به  رسد قوانین ونظر می های قانونی است. بهفرهنگ کسب وکاری و خالء

ها به حوزه های موجود در این رابطه برداشته شود؛ بسترهای الزم در عرصه ورود شرکتروز باشد و بتواند تناقض
تواند بستر را های بوده است که میتجارت اجتماعی بهبود یابد. همچنین فرهنگ کسب و کاری از دیگر موضوع

 های کسب و کاری کوچک و متوسط در زمینه فعالیت در این عرصه مهیا نماید. ای افزایش تمایل شرکتبر
در تحقیق خود به این موضوع اشاره داشت که فرهنگ به عنوان یک بستر الزم برای  [32]سان  تونگها

گر عوامل مداخله از سوی دیگرراستا است. سازی تجارت اجتماعی است بنابراین با تحقیق حاضر همپیاده
های رفتاری خالء ، کیفیت سرمایه اجتماعی وقیق شامل شرایط منابع کسب و کاریشناسایی شده در این تح
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سرمایه اجتماعی به عنوان نمونه در زمینه توسعه اعتماد و تسهیل جریان اطالعات در فضای بازار بوده است. 
و تقویت نیت مثبت پیرامون قصد استفاده از ای بهبود که این موضوع زمینه را بر تواند کمک کننده باشدمی

ستفاده در تحقیق خود به اهمیت نقش سرمایه اجتماعی در ا [99]نماید. هورنگ و وو تجارت اجتماعی را مهیا می
از سوی دیگر  با تحقیق حاضر بوده است. راستاکید داشته بود که این نتیجه نیز هماز خدمات تجارت اجتماعی تأ

سازی تجارت اجتماعی شناسایی شده بود که شامل قابلیت اعتماد در تجارت اجتماعی و برد در زمینه پیادهدو راه
های نوپا بتوانند در راستای افزایش اقدامات ها بوده است. در واقع اگر شرکتهای فنی در شرکتتوسعه زیرساخت

انتظار این را داشت که از سوی توان تصویرسازی مثبت در بازارهای امروزی بیشتر تالش کنند می
ها در جامعه به ویژه در زمینه ها بیشتر مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین توسعه زیرساختکنندهمصرف

های ملی اینترنت و اختصاص پهنای باند اختصاصی افزایش نفوذ اینترنت و بهبود سرعت از طریق ایجاد شبکه
  ک راهبرد کلیدی به حساب آید.تواند به عنوان یها میبرای شرکت

ها نقش کلیدی وع پرداخته بود که توسعه زیرساختتحقیق خود به این موض نیز در [9۲]همکاران پور و جامی
در نهایت دو پیامد اصلی شناسایی شده در این پژوهش شامل بهبود  سازی تجارت اجتماعی دارد.در بهبود پیاده

ده است. در واقع فعالیت کسب و کارهای نوپا در حوزه تجارت اجتماعی عملکرد فروش و سهولت کسب و کار بو
که باعث  تواند در زمینه ورود به بازارهای جدید موانع سنتی و ذاتی در بازارها را به خوبی مدیریت نمایدمی

 تواند نقشها در فضای تجارت اجتماعی میو همچنین به واسطه فعالیتشود می افزایش سهولت کسب و کار
گردد که این موضوع نیز نقش مهمی در بهبود وفاداری و رشد افزایش تماس بین مشتری و شرکت  مهمی در

فروش به همراه دارد که نشان دهنده توسعه عملکرد فروش این نوع کسب و کارها در بازارهای امروزی خواهد 
سازی مالی الزم را برای پیاده شود که منابعهای کسب و کاری نوپا پیشنهاد داده میبود. به مدیران شرکت

های کسب و ها در بخشتواند نقش مهمی در نوسازی زیرساختتجارت اجتماعی مهیا نماید که این منابع می
 کاری خواهد داشت. 

ها وضوابط کسب و کار در حوزه تجارت اجتماعی نامهها به واسطه تدوین آئینز سوی دیگر؛ این شرکتا
همراهی نیروی انسانی خود در راستای انجام اقدامات الزم در حوزه تجارت اجتماعی را بهبود توانند هم زمینه می

های این حوزه را تقویت نمود. از سوی دیگر کنندهدهند و هم اینکه اعتماد و اطمینان خرید را در بین مصرف
های تجارت در حوزه فعالیت ها نیز در این راه نقش مهمی دارند. از جمله ایجاد قوانین مشخص و به روزدولت

های قدرتمند اجتماعی که از ابهامات فعالیت در این حوزه بکاهد و همچنین توسعه کیفیت اینترنت و ایجاد شبکه
ها را مهیا ها و همچنین شرکتکنندهتواند زمینه ساز ایجاد تمایل در بین مصرفاجتماعی در درون کشور نیز می

 نماید.می
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