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Introduction
Organic agricultural products play an important role in the food basket of the community health
development. Many researchers have proven that organic agricultural products are better and safer for human
health, and unhealthy products are a threat for society. Increasing health problems and food-related diseases have
made consumers to give more attention to these products purchase. There has been an increase in organic
products popularity due to their health benefits and positive environmental impact.
Shahdone store is one of the natural, complete and organic products stores in the country that serves online
and in person with the aim of providing healthy, complete and natural raw materials. Healthy nutrition and
modification of consumption pattern towards healthy, whole and natural products is one of the main goals of this
collection. The focus of the company is on online sales and trust plays an important role in this type of purchase.
To improve the business and introduction of this type of trades in Iran, word of mouth, especially electronic
word of mouth, are very important and since this study examines the antecedents of intention to use electronic
word of mouth in purchasing organic agricultural products at Shahdone, it will be beneficial for the company.
The study focused on organic agricultural products, which are useful for the development of Shahdone and
similar companies operating in the field of agriculture, to understand consumers' intentions and attitudes toward
word of mouth. Also, for people in the community whose health is important, this research can be effective in
promoting organic products. Therefore, the present study investigates the impact of social capital dimensions and
trust on social media, attitude toward electronic word of mouth and intention to use electronic word of mouth in
purchasing organic products.

Materials and Methods
The statistical population of this study consisted of all consumers of organic agricultural products in
Shahdone stores, who used the products of this company during the collection of research data in February of
2018. The population was considered unlimited and 476 samples were selected using available sampling method.
To collect data, a questionnaire containing 42 questions was designed by reviewing the literature on research
variables. Also, two questions were compiled to measure demographic variables (education, gender). To measure
and confirm the validity of the questionnaire, content validity, construct validity were examined. In order to
evaluate the content validity, a number of questionnaires were distributed among university professors and
premiers. Sensibility and comprehensibility of the questions and the appropriateness of the variables were
examined. Experts opinions were used to improve questionnaire questions. For construct validity, factor analysis
was used in the form of measurement model. Cronbach alpha coefficient was used to assess the reliability of the
questionnaire. According Cronbach alpha coefficient, the questionnaire has a satisfactory reliability. SPSS and
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LISREL statistical software were used to analyses the research data and test hypotheses.

Results and Discussion
The findings of this study showed that attitudes toward electronic word of mouth are influential on the
intention to use electronic word of mouth in purchasing organic agricultural products, on the other hand, there
are some antecedents before obtaining attitudes toward electronic word of mouth which include; social capital in
social media and trust in social media.

Conclusion
The results of the first and third hypotheses of the study indicate that voluntary social media participation
has an impact on competency and behavioral stability, but the second hypothesis was not confirmed. Social
media engagement when it comes to the sense of altruism and volunteering to give information, it gradually
builds the ability to influence people, so having people on social media and through social media can impact
others. The results of hypotheses fourth, fifth and sixth indicate that adherence to social commitments in social
media affects the competence of influencers, the honesty of reputable people and their behavioral stability.
People who are committed to social commitment, including indicators of doing the right thing, observing
fairness, performing social duties, and a sense of responsibility to the community can help and influence others
as a worthy person. Hypothesis seventh states that collaboration in social media affects its competence. The
eighth and ninth hypotheses were not confirmed. People who help others, and have expertise in organic products,
can play a vital role in people health. The results of the tenth and eleventh hypotheses of ethical-cultural
interactions in social media influenced the competence and honesty of reputable people, but the twelfth
hypothesis of ethical-cultural interactions in social media did not support behavioral stability. Expanding the
culture of using healthy products will allow more people to participate in organic products. One of the problems
with organic products is the exaggeration of the benefits of organic products, which should be minimized by
cultural planning for these products. Hypothesis thirteenth states that common values in social media influence
the competence of influencer and fourteenth and fifteenth hypotheses were not confirmed. Having
commonalities and closeness of ideas makes others more important to people. When people are close to each
other, they are more concerned about others and try to pay more attention to the consequences of their
suggestions. The results of hypotheses sixteenth, seventeenth, and eighteenth indicate that influential
competence, honesty of reputable people, and respect for behavioral stability in social media influence attitudes
toward electronic word of mouth. Hypothesis nineteenth states that attitude towards electronic word of mouth
influenced intention to use electronic word of mouth in purchasing organic agricultural products, this hypothesis
was confirmed. The emerging attitude towards electronic word of mouth led to intention to use electronic word
of mouth. Organic farming, or acceptance of information by the individual, before purchase.
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چکیده
محصوالت ارگانیگ و کشاورزی نقش مهمی در سبد غذایی افراد جامعه دارند و محصوالت ارگانیک کشاورزی که به درستی فررووری درد انرد در
سالمت زندگی افراد بسیار مهم میبادند .اگر افراد جامعه خواهان افزایش استفاد از این محصوالت میبادند میتوانند از ارتباطات توصریهای اسرتفاد
کنند تا این محصوالت را به یکدیگر معرفی نمایند .با توجه به گسترش دبکهها و رسانههای اجتماعی نقش ارتباطات توصیهای الکترونیک در این زمینه
بسیار حائز اهمیت دد است .این که ارتباطات توصیهای در چه صورت توسط افراد پذیرفته میدود برای گسترش این محصوالت تعیینکنند است لذا
در پژوهش حاضر پیشایندهای که بر قصد استفاد از ارتباطات توصیه ای الکترونیک در خرید محصوالت ارگانیک میتوانند تاثیرگذار بادند بررسی درد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردووری داد ها توصیفی میبادد .جامعه وماری در این پژوهش دامل کلیه مشتریان درکت دراهدونه در
سراسر کشور است که در دور جمعووری داد های پژوهش در بهمن و اسفند سال  6931از مشتریان این درکت بود اند .روایی پرسشنامه توسط خبرگان
و روایی ساز سنجید دد؛ ضریب ولفای کرونباخ جهت بررسی پایایی تحلیل عاملی اکتشافی جهت کاهش متغیرهای پژوهش و به منظور خالصهسازی
داد های جمعیت دناختی از نرمافزار  SPSSاستفاد دد و جهت تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید ابعاد و گویههای پژوهش و بررسری فرضریههرای
پژوهش در مورد رد یا قبول ونها از نرمافزار  LISRELاستفاد دد .یافتههای پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی بر
قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است؛ همچنین پیشایندهای قبل از نگررش نسربت بره
ارتباطات توصیهای الکترونیکی دامل سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی و اعتماد در رسانههای اجتماعی است.
واژههای کلیدی :ارتباطات توصیهای الکترونیکی اعتماد سرمایه اجتماعی محصوالت ارگانیک کشاورزی
طبقهبندی M31 I19 Q13 :JEl

مقدمه

21

محصوالت ارگانیک کشاورزی به درایط و محصوالتی ادار دارد
که محصوالت به طور کامل سالم و بدون هیچگونه ولرودگی از جملره
باکتری انگلی و دیمیایی بادد .مطالعات علمی نشان میدهد کره در
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دهههای اخیر با توسعه فناوری و افرزایش اسرتفاد از مرواد افزودنری
سموم دفع وفات ونتی بیوتیکها و هورمونها در تولید مواد غرذایی در
کشورهای در حال توسرعه اثررات نرامطلو و مبرر بررای سرالمت
انسررانهررا برره دلیررل اسررتفاد از ایررن مررواد برره وجررود ومررد اسررت
( .)Ranjbarshamsi et al., 2016اما متاسفانه بر اساس ومرار مرکرز
تحقیقات ارگانیک در جهان کره در سرال  2226منتشرر کررد اسرت
ایران تنها دارای  66361هکتار برای محصوالت ارگانیک مریبادرد و
قابل ذکر است کره ایرران رتبره  32از  679کشرور جهران را در ایرن
رتبهبندی دارا میبادد ( .)FiBL/IFOM, 2021همچنین قابرل ذکرر
است که میزان سرطان دستگا گوارش در بین مردم ایران در مقایسه
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با سایر کشورها باالتر است؛ که یکی از دالیل ون مربرو بره سرطو
کررادمیوم و نیترررات برراالتر از اسررتاندارد بررینالمللرری در محصرروالت و
سبزیجات است زیرا  02درصد از کودهای مورد استفاد در کشاورزی
ایران دامل اور و فسفر است ( .)Chaichy, 2009بنابراین ضرروری
است که از مصرف بیرویه مواد دیمیایی که اثرات زیرانبراری را بره
محیطهای کشاورزی و سالمت انسان به همرا دارند جلوگیری کررد
و برره سررمت اسررتفاد بیشررتر از محصرروالت ارگانیررک حرکررت نمررود
(.)Raheli and Sandoghi, 2018
امروز بسیاری از درکتهای کشاورزی هنوز نمیتوانند بره طرور
کامل عوامل موثر بر قصد خریرد محصروالت ارگانیرک کشراورزی را
درک کنند که یکی از دالیل ون فقردان وسرایل بازاریرابی مناسرب و
روش های موثر بازاریابی توسط دررکتهرای محصروالت کشراورزی
است .با این حال امروز اکثر مطالعات عمردتا بره کاالهرای عمرومی
نظیر لباس کتا محصوالت دیجیتال و غیر تمرکز میکنند و توجه
کمتری به محصوالت کشاورزی مریدرود .بنرابراین نیراز فروری بره
بررسی رفتار خرید به ویژ رفتار خرید ونالیرن محصروالت کشراورزی
وجود دارد؛ از جمله عوامرل تاثیرگرذار در ایرن زمینره درامل کیفیرت
و سایت ویژگیهای و سرایت و ارتباطرات توصریهای الکترونیکری
اسررت .بررا افررزایش نفرروذ رسررانههررای اجتمرراعی امررروز برره نرردرت
تصمیمگیریها به تنهایی اتخاذ میگردد؛ تاثیرات گرو های مرجع کره
با کمک ارتباطات توصریهای الکترونیکری انجرام مریگیررد از جملره
ونهاست .لذا مصرفکنندگان اغلرب قبرل از تصرمیمگیرری خریرد از
ارتباطات توصریهای الکترونیکری اسرتفاد مریکننرد ( Zhao et al.,
 .)2017با این حرال بخرش ارگانیرک همچنران بخرش کروچکی از
کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه مثل ایران در برر مریگیررد
( .)Sandoghi et al., 2019کره ایرن مقردار برر اسراس ومرار مرکرز
تحقیقات ارگانیک در جهان که در سال  2226ارائه دد تنها  9درصد
از کل زمینهای کشاورزی کشور است (.)FiBL/IFOM, 2021
با افزایش تعداد کاربران اینترنت استفاد از رسانههای اجتماعی از
سطح فردی تا سطح ابزاری برای بازاریابی در دنیای تجارت گسرترش
یافته است .امروز بسیاری از سازمان ها در صنایع مختلف برای حفظ
مشتریان فعلی و به دست ووردن مشرتریان جدیرد اقردام بره اسرتفاد
حرفهای از رسانههای اجتماعی میکنند .ونها دیو های بازاریابی خود
را از بازاریابی سنتی به سمت دیو های با تعامل بیشتر تغییرر داد انرد
( .)Amersdorffer et al., 2012درکتها از رسرانههرای اجتمراعی
برای ترویج محصوالت و خدمات خود استفاد میکنند در حرالی کره
مشتریان برای ارائه بازخورد از همان روش استفاد میکننرد و هرر دو
ایرنهرا برر مشرتریان وینرد تاثیرگرذار اسرت (.)Carr et al., 2015
رسانه های اجتماعی عمدتا به عنوان یک مکانیزم موثر دناخته دد اند
که به اهداف و استراتژیهای بازاریابی درکتها کمک مریکنرد؛ بره
ویژ در جنبه های مربو به مشارکت مشرتریان مردیریت ارتبرا برا

مشتری و ارتباطات نقش رسرانههرای اجتمراعی پرر رنرگترر اسرت.
رسانه های اجتماعی می توانند به طور استراتژیک ارتبرا دو طرفرهای
بین درکت ها و مشتریان را افزایش دهند و به این ترتیرب مشرتریان
بیشتری را با خدمات و محصروالت ودرنا سرازند ( Alalwan et al.,
.)2017
سرمایه اجتماعی به مجموعه دبکهها تیمها روابط انجمنهرا و
موسساتی ادار دارد که به واسرطه هنجارهرا و ارزشهرای مشرترک
دکل گرفته و دلگرمی اجتماعی انسان را موجب دد و کنش متقابرل
و تعاون و همکاری را بین افراد تسرهیل مریکنرد .سررمایه اجتمراعی
هنگامی به وجود میوید که روابط میان افراد به دیو ای دگرگون دود
که کنش را تسهیل کند .اعتماد به خودی خرود هرم مولفره سررمایه
اجتماعی و هم محصول فرعی سرمایه اجتمراعی اسرت .بنرابراین در
تحلیل سرمایه اجتماعی اعتماد جایگا و اهمیت ویرژ ای دارد .سرابقه
تعاون و همکاری میان انسانها به گذدته بسیار دور برمریگرردد .بره
نظر می رسد بشر در طول تاریخ به مزایای تعراون و همکراری بررای
حیات و بقای خود پی برد و در حوز های مختلف زندگی هر جرا کره
امکان همکاری با دیگران برای او فراهم دد است؛ تالش کرد اند از
مزایای ون بهر بررد ( .)Zarei Matin et al., 2016بررای موفقیرت
رسانه های اجتماعی باید در اساس ون سرمایه اجتماعی وجرود دادرته
بادد .سرمایه اجتماعی می تواند به اعبای گرو کمک کند ترا منرافع
دخصی خود را توام با اهداف مشترک بره دسرت وورنرد .برا افرزایش
تصمیمات خرید تعداد بیشتری از مصرف کنندگان به پیام های ارسرال
دد و به ادتراک گذادته دد توسط دیگران در رسانه های اجتمراعی
متکی می دوند .یکی از دالیلی که افرراد بره یکردیگر در ایرن زمینره
اعتماد می کنند این است کره فررد از ادرتراک ایرن مطالرب منفعتری
نصیبش نمی دود و کاربران به این باور رسید اند که اطالعات ارسرال
دد در رسانه های اجتماعی معتبرتر و قابرل اطمینران ترر از محتروای
تولید دد توسط درکت و بازخورد نادناس هستند .بنابراین ارتباطات
توصیه ای الکترونیکی از طریق گسترش اطالعات مربو به محصرول
و خدمات از فرد به فرد از طریق رسانه های اجتمراعی معتبرر در نظرر
گرفته می دود زیرا اعبای رسانه های اجتماعی نسبت بره ون اعتمراد
بیشتری دارند (.)Wang et al., 2016
فرودررگا محصرروالت درراهدونه یکرری از فرودررگا محصرروالت
طبیعی کامل و ارگانیگ در کشور می بادد که به صرورت اینترنتری و
حبوری و با هدف تامین مواد اولیه سالم کامل و طبیعی ارایه خدمت
میکند .تغذیه سالم و اصال الگو مصرف به سمت محصوالت سرالم
کامل و طبیعی از اهداف اصلی این مجموعه میبادد .بیشترین تمرکز
درکت در فروش ونالین می بادد و اعتماد در ایرن نروخ خریرد نقرش
مهمی دارد .همینطور برای رونق کسبوکار و معرفی این نوخ خریرد
در ایررران ارتباطررات توصرریهای برره خصرروت ارتباطررات توصرریهای
الکترونیکی بسیار حائز اهمیت میبادد و از این جهت که این پژوهش
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پیشایندهای قصد استفاد از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خریرد
محصوالت ارگانیک کشاورزی در درکت داهدونه بررسری مریکنرد
برای درکت سودمند خواهد بود .در این پژوهش محصوالت ارگانیرک
کشاورزی مورد توجه قرار گرفت که برای توسعه درکت دراهدونه و
درکتهای مشابه که در زمینه محصوالت کشاورزی فعالیت میکنند
مفید است که قصرد و نگررش مصررفکننردگان در مرورد ارتباطرات
توصیه ای را درک کنند .همچنین برای افراد جامعه که سالمتی برای
ونها مهم است ایرن پرژوهش از ایرن نظرر کره تررویج محصروالت
ارگانیک را بررسی میکند می تواند کارا بادد .لذا در پرژوهش حاضرر
به بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و اعتماد در رسانههای اجتماعی
نگرش نسبت به ارتباطات توصریهای الکترونیکری و قصرد اسرتفاد از
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک پرداختره
دد است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش :در این قسمت از پرژوهش بره
مبانی نظرری (درامل :رسرانه هرای اجتمراعی سررمایه اجتمراعی در
رسانه های اجتماعی اعتماد در رسانه های اجتماعی نگرش نسبت بره
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی و قصد استفاد از ارتباطات توصریه ای
الکترونیکی) مدل مفهومی پژوهش و پیشینه پژوهش پرداختره درد
است.
رسانه های اجتماعی :با پیشرفت ابزارهای ارتبا جمعی و رایانهها
نفرروذ و گسررترش درربکه اینترنررت در عرصررههررای مختلررف زنرردگی
انکررارناپررذیر اسررت ( .)Killian and McManus, 2015یکرری از
پدید های بسیار فراگیری که در چند سال اخیر بر روی دبکه اینترنت
به وجود ومد پیدایش رسانههای اجتماعی است .رسانههای اجتماعی
زندگی اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد اند و ایرن موضروخ
سبب دد اقشار مختلف جامعه به رسانههرای اجتمراعی توجره ویرژ
نمایند ( .)Arquero et al., 2017با افزایش تعداد کراربران اینترنرت
اسررتفاد از رسررانههررای اجتمرراعی در جهرران در حررال افررزایش اسررت
( .)Zainal et al., 2017رسانههای اجتماعی عبارتانرد از گروهری از
برنامههای کاربردی مبتنی بر اینترنت که با اتکا به بنیانهای فنراوری
و امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید دد توسط کاربران را فراهم
مینمایند (.)Kaplan and Haenlein, 2010
سرمایه اجتماعی در رسانه های اجتماعی :مفهوم سرمایه اجتماعی
در وغاز توسط جامعه دناسان معرفی درد و در تحقیقرات ونهرا مرورد
استفاد قرار گرفت .این مفهوم بره تردریج توجره اندیشرمندان سرایر
ردته های علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهههرای اخیرر در
حوز های مختلف ورود پیردا کررد اسرت ( .)Garosi, 2014سررمایه
اجتماعی ارتباطرات را میران اعبرای گررو هرای اجتمراعی تسرهیل
می کند سرمایه اجتماعی یک منبع تولیدی به حسا میوید زیرا بره
وجود وورند ارزشها میران اعبرای گررو هرای اجتمراعی مریبادرد
( .)Wang et al., 2016بسیاری از صاحبنظران بر ایرن باورنرد کره
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سرمایه اجتماعی باید به عنوان یک ساز رابطهای فهمید دود بدین
معنی که این مفهوم صرفا در درایطی میتواند دستیابی به منرافع را
فراهم سازد که افراد عالو بر ایجاد پیوندهایی با سایرین ارزشهرای
مشترک گرو را هم درونی کرد بادند .به این دلیرل در نظرر گررفتن
این مفهوم به عنوان ویژگی روابط امری بسیار مهرم اسرت ( Field,
.)2007
در رسانههای اجتماعی افراد گرو ها کسبوکارها و درکتها برا
یکدیگر در در تعامل و ارتبا هستند .رسانههای اجتماعی افراد را قادر
می سازد تا با یکدیگر همکاری کنند بسیاری از محققان بر این باورند
که رسرانههرای اجتمراعی جوامرع اجتمراعی هسرتند و درکل جدیرد
سرمایهای را که در روابط بین افراد ایجاد دد است تولید مریکنرد.
این سرمایه سرمایه اجتماعی نامید میدود و به عنوان مجموخ منابع
واقعی و بالقو مشتق دد از یک دبکه روابط تعریف میدود .سرمایه
اجتماعی روابط قابل اعتماد را در میان افرادی که بخشی از یک گرو
یا جامعه هستند برقرار میکند و هویتی را ایجاد میکند که مریتوانرد
خود را از دیگرانی که بخشی از گررو یرا جامعره هسرتند تشرخی
بدهند .سرمایه اجتماعی به عنوان یک ساختار در نظر گرفته دد است
که دامل اجزاء متعددی است .سرمایه اجتماعی بره نردرت در زمینره
رسانههای اجتماعی بررسی دد است و کمبود خاصی در مرورد مردل
ساختاری سرمایه اجتماعی در این زمینه دید مریدرود ( Jun et al.,
.)2017
اعتماد در رسانههای اجتماعی :اعتماد به میزان اطمینران افرراد در
مورد اینکه دیگران چقدر به حرف های خود عمل می کنند و یا انتظرار
می رود که عمل کنند و باالخر حرف های ونان به چره میرزان موثرق
است اطالق میدود ( .)Piran, 2013اعتماد به اینترنرت بره عنروان
یک مولفه کلیدی در پذیرش دبکه ها و رسانه های اجتماعی محسو
مریدرود ( .)Belanche et al., 2014مطرالبی کره در رسرانههرای
اجتماعی انتشار داد میدوند معموال توسط افرادی انجام میدود کره
ما با ونها ودنا نیستیم .در نتیجه اگر یک مصرفکنند و سرایت یرا
رسانه اجتماعی خاصی را به صورت قابل اعتماد درک کند احتماال در
مورد صالحیت ارائه دهند صداقت و خیرخواهی در رسرانه اجتمراعی
اعتماد کرد است (.)Lu et al., 2010
اهمیت اعتماد به عنوان مولفهای در ارتبا برا سررمایه اجتمراعی
اغلب توسط صاحبنظران تایید دد است ( .)Piran, 2013مطالعرات
نشان میدهد که افرادی که در مناطق با سرمایه اجتماعی کم زندگی
میکنند .کمتر تمایل به همکاری و اعتماد با افراد بره غیرر از خرانواد
خود دارند و بیشتر توجه به روابط خونی و خانواد دارند .حال در جوامع
که سرمایه اجتماعی بیشتر است نسبت به جوامع با سررمایه اجتمراعی
پایین مشارکت در محافل بیشتر است و اعتماد بیشتری وجود دارد که
این باعث پیشرفت بیشتر جامعره مریدرود ( .)Amore, 2017نقرش
اعتماد در سرمایه اجتماعی به گونههای مختلف دیرد درد اسرت .در
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برخی نگا ها اعتماد به عنوان یک مولفه مهم یرا پریش نیراز سررمایه
اجتماعی در نظر گرفته دد است .برخی دیگر این دو را دارای تعامرل
متقابل می دانند و معتقدند استفاد صحیح از سرمایه اجتماعی منجر به
افزایش اعتماد بین طرفین میدود ( .)Zarei Matin et al., 2016در
این راستا اندیشمندان معتقدند کره بایرد اعتمراد را بره عنروان عراملی
مستقل در نظر ووریم نه جزء جدایی ناپذیر ون (.)Field, 2007
نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی :نگرش عنصری
از چارچو قصد نگرش و باور است .نگرش بره عنروان یرک زمینره
وموخته دد برای پاسخ دادن به یک چیز در مسریر مثبرت یرا منفری
تعریف دد است نگرش نسبت به ارتباطرات توصریهای الکترونیکری
مبتنی بر اعتماد فرردی بره منبرع ون اسرت (.)Zainal et al., 2017
پژوهشها نشان میدهد که ارتباطات توصیهای الکترونیکی بره ویرژ
بررسیهای ونالین محصوالت و خدمات می تواند نگرش مشرتریان را
نسبت به محصوالت دکل دهد و نهایتا منجر به افزایش فروش دود.
به طور کلی پذیرفته دد است کره تغییرر نگررش دریافرتکننردگان
ارتباطات توصیهای یک اقدام مروثر بررای ترغیرب ونهرا مریبادرد.
بنابراین کسانی که در بازار فعالیت میکنند نگرش نسبت به ارتباطات
توصیهای الکترونیکری را در نظرر مریگیرنرد (.)Teng et al., 2017
اعتماد ارائه دد توسط اعبای رسانههای اجتماعی تاثیر قابل توجهی
بر نگرش نسبت به توصیههرا دارد .یافترههرا حراکی از ون اسرت کره
افزایش اعتماد مصرف کنندگان بره ارتباطرات توصریهای الکترونیکری
نهایتا منجر به نگرش مطلو نسبت به ارتباطات توصیهای مریدرود.
داید دلیل این امر این بادد که افراد نسربت بره منرابع دوسرتانه دیرد
بهتری دارند و با حالت بهتری پذیرای توصیههای ارائره درد هسرتند
(.)Casalo et al., 2011
قصد استفاد از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی :قصرد اسرتفاد از
ارتباطات توصیهای الکترونیکی یک نوخ رفتار مصرفکنند اسرت کره
به عنوان احتمال اینکه یک فرد به یک دی یا چیزی واکرنش نشران
دهد تعریف میدود .در تعریف دیگر میتوان به این گونه بیران کررد
که پیشبینی اینکه چگونه مصرفکننرد پرس از دریافرت ارتباطرات
توصیهای رفتار خواهد کرد ( .)Casalo et al., 2011قصد اسرتفاد از
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی مشابه پذیرش اطالعرات اسرت و بره
عنوان استفاد از اطالعات یک فرد قبل از تصمیمگیری خرید تعریرف
مرریدررود ( .)Cheung et al., 2008در بررسرری توسررط اسررمیت و
همکاران ( )Smith et al., 2005در مورد یافتههای پژوهشگران قبلی
نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از مصرفکنندگان در طول فرایند
خرید ونالین از اطالعات موجود استفاد میکنند.
در مطالعاتی توسط ویه و همکراران ( )Ayeh et al., 2013قصرد
مصرفکنندگان برای استفاد از ارتباطات توصیهای مورد بررسی قررار
گرفت .نتایج مطالعات نشان داد که اعتماد مسافران به منابع ارتباطات
توصیه ای الکترونیکی تاثیر مثبتی بر نگرش نسبت به استفاد از ون را

دارد .همانطور چنگ و همکاران ( )Cheung et al., 2009به نتایج
مشابهی رسیدند که اعتماد اثرات مثبتی بر قصد استفاد دارد و عرالو
بر این ارتباطات توصیه ای اعتماد و صداقت را تقویت میکند و اینکه
مصرف کنندگان بیشتر به ارتباطات توصیه ای تمایل دارند تا اطالعاتی
که توسط فرودندگان به ونها میرسد.
ویه و همکاران ( )Ayeh et al., 2013دریافتند که نگررش تراثیر
مثبترری بررر قصررد اسررتفاد از ارتباطررات توصرریهای الکترونیکرری دارد.
مطالعات مختلفی در مورد نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای و قصد
پیروی از ون را بررسی کررد اسرت؛ هنروز هرم یافترههرای مشرابهی
متغیر هرای نگررش و قصرد رفتراری را تاییرد مریکنرد .پژوهشرگران
دریافتهاند که نگرش بر روی قصد استفاد از تکنولوژی قصد جستجو
قصد خرید تاثیر میگذارد ( .)Munoz-Leiva et al., 2012برا توجره
به ارتبا بین نگرش و قصد استفاد یانگ و یو ( Yang and Yoo,
 )2004توضیح میدهند که نگرش دامل دو بعرد درناختی و عراطفی
است و یافتههای ونها نشان میدهد که نگرش درناختی تراثیر قابرل
توجهی بر قصد استفاد دارد .این رابطره مثبرت برین نگررش و قصرد
اسررتفاد توسررط رامیرره و سرروکی ()Ramayah and Suki, 2006
پشتیبانی میدود .ویند کشاورزی ارگانیک تا حد زیادی بستگی بره
تقاضای مصرفکنندگان و انگیز ونهرا بره منظرور پرداخرت هزینره
اضافی جهرت خریرد محصروالت ارگانیرک دارد و در واقرع مصررف-
کنندگان نقش محوری در سرمایهگرذاری وینرد کشراورزی ارگانیرک
دارند .ردد تقاضای مصرفکنندگان جهت محصوالت عراری از مرواد
دیمیایی به گسترش مزارخ ارگانیک که به عنروان بخشری از جنربش
گسترد تر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اسرت منجرر مریدرود .در
نهایت انتخا مصررفکننردگان در کرل زنجیرر تولیرد محصروالت
ارگانیک بررای تولیدکننردگان مهرم اسرت .بنرابراین درک عمیرق از
مکانیسمهایی که مردم را به استفاد از این محصوالت تشویق میکند
مهم است (.)Yazdan Panah and Taghi Beygi, 2018
در این قسمت از پژوهش سه مطالعه مشرابه بره عنروان پیشرینه
پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .ونرگ و همکراران ( Wang et al.,
 )2016در پژوهشرری در سررال  2261تحررت عنرروان "چرره چیررزی از
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در سایتهرای دربکههرای اجتمراعی
هدایت می دود؟ دیدگا هرای سررمایه اجتمراعی و خودمختراری" بره
بررسی گسترش مصرف ونالین و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان
تایوان با استفاد از روش مدلسازی معادالت سراختاری برا نررمافرزار
 PLSپرداخته اند .به این منظرور پیمایشری برا مشرارکت  290کراربر
دانشجو در دانشگا تایوان انجرام درد .نترایج نشران داد کره سررمایه
اجتماعی میتواند تاثیرگذار بر محصرول و تبرادل اطالعرات در میران
مصرفکنندگان بادد .در میان سه بعرد سررمایه اجتمراعی (رابطرهای
دناختی و ساختاری که در این پژوهش اعتماد زبان مشرترک دردت
پیوند و ارتبا در نظر گرفته دد) بعد ساختاری (که در ایرن پرژوهش
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ددت پیوند و ارتبا در نظر گرفته دد ) تاثیرگرذارترین برر ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکری در دربکههرای اجتمراعی برود و همرین طرور
دبکه های اجتماعی کاربران را قادر می سازد تا بره سررمایه اجتمراعی
دسترسی پیدا کنند که تبادل اطالعات را تسهیل می کند و در نتیجره
ارتباطات توصیه ای را تقویت می کند .مردیران دربکه هرای اجتمراعی
میتوانند این مزایای اجتماعی را برای اعبای خود ترویج دهند و یک
چرخررره فبر ریلت ایجررراد کر ررد در نتیجررره اسرررتفاد کننررردگان و
مشارکتکنندگان را افزایش دهند.
زینال و همکاران ( )Zainal et al., 2017در پژوهشری در سرال
 2267تحت عنوان "بررسی تاثیر میانجی نگرش نسبت به ارتباطرات
توصیهای الکترونیکی بر رابطه بین اعتماد به منبع ون و قصد اسرتفاد
از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در میان مسافران مالزی" به بررسی
نقش اعتماد در رسانههای اجتماعی و نقش ون در پذیرش و استفاد از
ارتباطات توصیهای الکترونیکی پرداختند و به منظور تجزیره و تحلیرل
داد ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون استفاد دد .به این
منظور پیمایشی برا مشرارکت  202نفرر در میران مسرافران در کشرور
مالزی انجام دد .نتایج نشان داد که ابعاد اعتماد برر روی تاثیرپرذیری
استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی موثر میبادد با اسرتفاد از
یافتههای پژوهش میتوان به توسعه صنعت گرددگری کمک نمود.
گویلی و لوی ( )Gvili and Levy, 2018در پژوهشری در سرال
 2260تحررت عنرروان "تعررامالت مصرررفکننررد از طریررق ارتباطررات
توصیهای الکترونیکی در رسانههای اجتماعی :نقش سرمایه اجتماعی"
به بررسی تعامالت ایجاد دد بین مصرفکنند ها از طریق ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی با تمرکز به نقش سرمایه اجتماعی در تعرامالت
با استفاد از روش مدلسازی معادالت ساختاری پرداختهانرد .بره ایرن
منظور پیمایشی با مشارکت  621نفر در بین مخاطبان یک و سرایت
انجام گرفت .نتایج نشان میدهد که ارتباطات توصیهای الکترونیکی با
توجه به دو متغیر کلیدی سرمایه اجتماعی و اعتبار برا نقرش میرانجی
ابعاد اعتماد بر روی نگرش نسبت به ارتباطات توصریهای الکترونیکری
تاثیرگذار هستند .زمانی کره نگررش نسربت بره ارتباطرات توصریهای
الکترونیکی مثبت بادد مشارکت و تعامالت برا اسرتفاد از ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی بیشتر خواهد بود .همچنرین نروخ کانرالهرا در
رسانههای اجتماعی بر میزان ارتباطات تاثیرگذار است.
با بررسی هرای انجرام درد در قسرمت مبرانی نظرری و پیشرینه
پژوهش خالء در خصوت کمبرود پرژوهش هرای در خصروت قصرد
استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی و پیشایندهای موثر بر ون به
خصوت در مورد محصوالتی مانند محصروالت ارگانیرک کشراورزی
مشاهد دد و همچنین بیشتر پژوهش هرا بره صرورت ترکبعردی و
محدود پیشایندهای موثر بر ون را بررسی کرد انرد .لرذا برا توجره بره
اهمیت محصوالت ارگانیک کشراورزی و قصرد اسرتفاد از ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی در خرید این محصوالت که در توسعه سرالمت
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افراد جامعه نقش دارد بایستی پژوهشهای در این زمینه انجام گیررد.
لذا پژوهش حاضر با دید جامعتر نسبت به پژوهشهای پیشرین سرعی
در توسعه محصوالت ارگانیک کشاورزی با تمرکز به نقرش ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی در قصد خریرد ایرن محصروالت گرام بردادرته
است.
اهداف تحقیق :برای تشریح مدل مفهومی پژوهش با توجره بره
مطالب ارائه دد اهداف اصلی (عنوان مقاله) و فرعی پژوهش تدوین
دد که دامل:
اهداف فرعی پژوهش:
 -6دناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی
 -2دناسایی ابعاد اعتماد در رسانههای اجتماعی
 -9بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی برر
ابعاد اعتماد در رسانههای اجتماعی
 -4بررسی تاثیر ابعاد اعتماد در رسانههرای اجتمراعی برر نگررش
نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی
 -6بررسی تاثیر نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکری
بر قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در خرید محصوالت
ارگانیک کشاورزی
لذا مدل مفهومی پژوهش در دکل  6ارائه دد است که با توجه
به ابعاد دناسایی دد در یافتههای پژوهش حاضر مدل بسط یافتره و
نهایی پژوهش در دکل  9ارائه دد است .با توجه به ابعراد دناسرایی
دد فرضیهها تدوین و در جدول  6ومد است.

مواد و روشها
این پژوهش از نظر هردف کراربردی و از نظرر نحرو گرردووری
داد ها توصیفی است .جامعره ومراری در ایرن پرژوهش درامل کلیره
مشررتریان درررکت درراهدونه در سراسررر کشررور اسررت کرره در دور
جمعووری داد های پژوهش در بهمن و اسفند سال  6931از مشتریان
این درکت بود اند .برای تعیین حجم نمونه وماری از مطالعره و الگرو
کومری و لی ( )Comrey and Lee, 2013استفاد دد و برر اسراس
این الگو  622نمونه انتخا دد که تعداد  471پرسشنامه تکمیل دد
دریافت دد .جهت انتخا اعبای نمونه ومراری از روش در دسرترس
استفاد دد .برای گردووری داد های پژوهش پرسشنامهای حاوی 42
سوال با مرور ادبیات پژوهش در زمینه متغیرهای پژوهش طراحی دد.
برای تدوین پرسشنامه مذکور ابتدا پژوهشهای انجام دد در زمینره
موضوخ پژوهش مرور دد و سپس  42سوال برای سنجش متغیرهرای
پژوهش تدوین درد .همچنرین دو سروال بررای سرنجش متغیرهرای
جمعیت درناختی (جنسریت تحصریالت) تردوین درد .روایری محتروا
پرسشنامه توسط خبرگان و روایی ساز سنجید دد به منظور روایری
محتوا تعدادی پرسشنامه بین اساتید دانشگاهی و افراد خبر توزیع دد
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و از منطقی بودن قابل فهم بودن سواالت و تناسب متغیرها اطمینران
حاصل دد و همین طور از نظرات خبرگان جهت بهبود پرسرشهرای
پرسشنامه استفاد دد .به منظور روایی ساز از تحلیل عاملی در حالت
مدل انداز گیری استفاد دد که همه گویهها دارای بار عاملی براالتر
از  2/6بود انرد .جهرت بررسری پایرایی پرسشرنامه از ضرریب ولفرای
کرونباخ استفاد دد که این ضرریب بررای کرل پرسشرنامه برابرر برا
 2/392بود است .به منظور بررسی داد های پژوهش از نرمافزارهرای
وماری  SPSSو  LISRELاستفاد دد است .بررای دناسرایی ابعراد
سرمایه اجتماعی و اعتمراد در رسرانههرای اجتمراعی از روش تحلیرل
عامل اکتشافی در نرمافزار  SPSSاستفاد دد؛ در این روش به منظور
حصول اطمینان از امکان بهکارگیری داد های موجود و مناسب برودن

قصد استفاد از
ارتباطات توصیهای
الکترونیکی در خرید
محصوالت ارگانیک

نگرش نسبت به
ارتباطات توصیهای
الکترونیکی

نتایج و بحث
یافتههای جمعیتدناختی اعبای نمونه وماری در جدول  6نشران
داد دد است.

ابعاد سرمایه
اجتماعی در
رسانههای اجتماعی

ابعاد اعتماد در
رسانههای اجتماعی
Dimensions of
trust in social
media

Attitude to use

electronic
word of mouth

Intention to
use electronic
word of mouth

تعداد داد ها برای تحلیل عاملی اکتشافی از وزمون بارتلت و دراخ
کفایت حجم نمونه کایزر مایر اوکلرین اسرتفاد مریدرود .سرپس برا
استفاد از روش تحلیل مولفرههرای اصرلی و انتخرا روش چررخش
واریماکس داد های پژوهش برای بررسی ابعاد بهر گرفته میدود .در
نهایت برای تایید ونهرا تحلیرل عامرل تاییردی و همچنرین بررسری
فرضیهها از نرمافزار  LISRELاستفاد دد.

Dimensions of
social capital in
social media

شکل  -1مدل اولیه پژوهش
Figure 1- Basic research model

جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی
فراوانی
Frequency

Table 1- Demographic features
گروه
درصد فراوانی
Group
Frequency percentage

192

40.3

284

59.7

114

24

78

16.3

114

24

170

35.7

قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی برای دناسایی ابعاد سررمایه
اجتماعی و اعتماد در رسانههای اجتماعی با توجره بره توضریحات در
مواد و روشها از وزمون بارتلت و داخ کفایت حجم نمونره کرایزر

متغیر
Variables

مرد
Male

زن

جنسیت
gender

Female

دیپلم و پایینتر
Diploma and lower

فوق دیپلم
Associate

کاردناسی
Bachelor

تحصیالت
Degree of
education

کاردناسی اردد و باالتر
Masters and higher

مایر اوکلین استفاد دد .مقدار داخ کرایزر مرایر اوکلرین برابرر برا
 2/033برای سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی و  2/016بررای
اعتماد در رسانه های اجتماعی به دست ومد .لذا سواالت برای تحلیرل

زندی نسب و غفاری ،ارائه مدلی برای تبیین پیشایندهای قصد استفاده از ارتباطات توصیهای الکترونیکی...

عامل اکتشافی بسیار مناسب هستند .همچنین وزمرون بارتلرت میرزان
انسجام درونی میان گویهها را مورد سرنجش قررار مریدهرد .اصروال
متغیرهای ودکاری برای تحلیرل عراملی مناسرب هسرتند کره میرزان
انسجام درونی زیادی با همدیگر دادته بادند .همانگونه که در جردول
 2نشان داد دد است سطح معنی داری این وزمون برابر صفر اسرت؛
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که چون از سطح خطای  6درصد کمتر است در سرطح اطمینران 36
درصد فرض صفر رد میدود .در نتیجره میتروان ادعرا کررد گویرههرا
انسجام درونی باالیی دارنرد و بررای انجرام تحلیرل عامرل اکتشرافی
مناسب هستند.

جدول  -2آمارههای بارتلت و کایزر مایر اوکلین
Table 2- KMO and Bartlett's test

آزمون بارتلت
شاخص کفایت نمونه کایزر مایر اوکلین
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling

Bartlett's test

مقدار کای
اسکوئر
Chi-Square

متغیر

سطح معنیداری
Sig

0.899

5491.090

0.000

0.861

2928.630

0.000

در مرحله بعد جهت تحلیل عاملی اکتشافی با استفاد از روش
تحلیل مولفههای اصلی و انتخا روش چرخش واریماکس داد های
پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان
میدهد سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی از پنج بعد و اعتماد
در رسانههای اجتماعی از سه بعد تشکیل دد است نتایج در جدول
 9و  4ومد است.
جهت بررسی و تایید ابعاد دناسایی دد سرمایه اجتماعی و

Variable

سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی
Social capital in social media

اعتماد در رسانههای اجتماعی
Trust in social media

اعتماد در رسانههای اجتماعی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاد
گردید .در این راستا مدل و ساختار عاملی اولیهای که از تحلیل
عاملی اکتشافی به دست ومد است با استفاد از نرمافزار LISREL
مورد وزمون قرار گرفت که در دکل  2ارائه دد است .بر طبق نظر
درملهانگل و همکاران ( )Schermelleh-Engel et al., 2003در
جدول  1داخ های برازش مورد بررسی قرار گرفت؛ که
نشاندهند وضعیت مناسب داخ های برازش است.

شکل  -2تحلیل عاملی تاییدی سرمایه اجتماعی و اعتماد در رسانههای اجتماعی
Figure 2- Confirmatory factor analysis of social capital and trust in social media
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 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی-3 جدول
Table 3- Results of exploratory factor analysis of social capital in social media

ضریب آلفای
عاملها
Factors

کرونباخ
Cronbach's
alpha

بار عاملی
Factor
loadings

گویه
Items

شماره گویه

درصد واریانس

Item
number

% of Variance

تبیین شده

بهر مندی دیگران از اطالعات
0.504
0.648
0.671

مشارکت دواطلبانه در رسانههای اجتماعی
Voluntary participation in
social media

0.875

0.650
0.682
0.757

پایبندی به تعهدات اجتماعی در رسانههای
اجتماعی

حبور داوطلبانه
Voluntary attendance

تعامالت روزمر
Daily interactions

جریان پذیری حس نوخ دوستی
Flow of altruism

روابط نزدیک افراد
Close relationships of people

نقش مفید برای اطرافیان
Useful role for those around

0.763

عبویت در رسانههای اجتماعی

0.745

ملزم به انجام کار

0.779
0.858

Adherence to social
commitments in social media

Others benefit from
information

0.787
0.822

Join social media
Required to do the job

رعایت انصاف
Observe fairness

انجام دادن وظایف اجتماعی
Performing social duties

حس مسئولیت
Sense of responsibility

7
8
9
10

18.764

13
14
15
3
4
15.206
5
6

پخش اطالعات مناسب

تعاون در رسانههای اجتماعی-همکاری
Collaboration in social media

0.913

Proper information
dissemination

0.877

Suggestion for the right
choice

0.899

Existence of commonalities
for cooperation

11

پیشنهاد جهت انتخا درست
0.922

12

13.332

وجود مشترکات جهت همکاری

0.874

 فرهنگی-تعامالت اخالقی
Ethical-cultural interactions

0.900

0.858
0.869
0.795

ارزشهای مشترک در رسانههای اجتماعی
Common values in social media

0.740

0.767
0.684

رعایت اد
Courtesy

احترام گذادتن به دیگران
Respect others

فرهنگ مشترک
Common culture

احساس مشترک
Common values

نزدیکی عقاید
Proximity of ideas

وجود ادتراکات
Existence of subscriptions

16
1
2

13.027

19
17
18
20

10.551

زندی نسب و غفاری ،ارائه مدلی برای تبیین پیشایندهای قصد استفاده از ارتباطات توصیهای الکترونیکی...
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جدول  -4نتایج تحلیل عاملی اکتشافی اعتماد در رسانههای اجتماعی
Table 4- Results of exploratory factor analysis of trust in social media

درصد واریانس

شماره گویه

% of Variance

Item
number

تبیین شده

21
22
25
24.238

26

گویه
Items

توانایی
Ability

تخص
Expertise

بهترین قباوت
The best judgment

نگرانی نسبت به دیگران
Worry about others

بار عاملی
Factor
loadings

ضریب آلفای
کرونباخ
Cronbach's
alpha

Factors

0.671
0.740
0.767
0.646

0.843

Awareness of the
consequences of work

0.730

Importance to the interests
of others

0.703

صالحیت تاثیرگذاری در رسانههای
اجتماعی
Competence to influence social
media

وگاهی نسبت به عواقب کار
27

عاملها

اهمیت به منافع دیگران
28
23
24
21.215
31
32

پیشنهاد صادقانه
Honest suggestion

حقیقتگویی در مورد وقایع
Tell the truth about events

0.887
0.889
0.880

فرد اظهار نظر کنند

0.888

جایگا اجتماعی افراد

0.742

Commenter
Social status of individuals

روراستی افراد معتبر در رسانههای اجتماعی
The honesty of reputable
people on social media

رفتار یکسان با افراد مختلف
29
30
16.245
33

Treat the same people
differently

دخصیت ثابت
Fixed character

برخورد منصفانه با مسائل
Dealing with issues fairly

0.761
0.569
0.757
0.683

رعایت ثبات رفتاری در رسانههای
اجتماعی
Observe behavioral stability in
social media

ندادن اطالعات گمرا کنند
34

Do not give misleading
information

سپس با توجه به ابعاد دناسایی دد سرمایه اجتماعی و اعتمراد
در رسانه های اجتماعی و مدل اولیه پرژوهش مردل نهرایی و بسرط
یافته پژوهش رسم دد که در دکل  9ارائه دد است.
باتوجه به ابعاد دناسایی دد  63فرضیهها تدوین که در جردول
 6ومد است .فرضیه ها در نرمافزار  LISRELمرورد بررسری قررار
گرفت که خروجی ون در دکل  4و نتایج ون در جدول  6ومد است.
در جدول  7ضرایب تعیین نشان داد دد است .ضرایب تعیرین
بیانگر میزان تغییرات (درصد) هر یرک از متغیرهرای وابسرته مردل
است که به وسیله متغیرهای مسرتقل تبیرین مریدرود؛ مقردار ایرن
داخ بین صفر تا یک میبادد کره هرر چره ایرن عردد بره یرک
نزدیکتر بادد تبیین بهتری از متغیر وابسته صورت میگیرد.

0.759

با توجه به جدول  7ضریب تعیین صالحیت تاثیرگذاری برابرر برا
 2/43اسررت .بنررابراین  43درصررد صررالحیت تاثیرگررذاری توسررط
مشررارکت داوطلبانرره ارزشهررای مشررترک پایبنرردی برره تعهرردات
اجتماعی همکاری-تعاون و تعامالت اخالقی-فرهنگی در رسانههای
اجتماعی تبیین میدود و  66درصد ون توسط متغیرهایی که در ایرن
مدل در نظر گرفته نشد است .ضریب تعیین روراسرتی افرراد معتبرر
برابر  2/66است .از اینرو  66درصرد متغیرر روراسرتی افرراد معتبرر
توسط مشارکت داوطلبانه ارزشهای مشترک پایبندی بره تعهردات
اجتماعی همکاری-تعاون و تعامالت اخالقی-فرهنگی در رسانههای
اجتماعی تبیین می دود .همچنین ضریب تعیین رعایت ثبات رفتاری
برابر با  2/42است این بدان معنی است که  42درصد متغیر رعایرت
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ثبات رفتاری توسط مشارکت داوطلبانه ارزشهای مشترک پایبندی
به تعهدات اجتماعی همکاری-تعاون و تعامالت اخالقری-فرهنگری
در رسانههای اجتماعی تبیین میدود .ضریب تعیین نگرش نسبت به
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی برابر  2/46است .بنابراین  46درصد
متغیر نگررش نسربت بره ارتباطرات توصریه ای الکترونیکری توسرط
صالحیت تاثیرگذاری رعایت ثبات رفتاری روراستی افرراد معتبرر در

رسانههای اجتماعی و پیشایندهای ونها تبیین مریدرود .در نهایرت
ضریب تعیین قصد استفاد از ارتباطات توصیه ای الکترونیکری برابرر
 2/70است .از اینرو  70درصرد متغیرر قصرد اسرتفاد از ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک کشاورزی توسط
نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکری و پیشرایندهای ون
تبیین میدود.

مشارکت داوطلبانه
Voluntary
participation

پایبندی به تعهدات

قصد استفاد از ارتباطات
توصیهای الکترونیکی در خرید
محصوالت ارگانیک کشاورزی
Intention to use
electronic word of
mouth in the purchase
of organic agricultural
products

نگرش نسبت به ارتباطات
توصیهای الکترونیکی
Attitude to use
electronic word of
mouth

صالحیت تاثیرگذاری

اجتماعی

Competence to
influence

Adherence to
social
commitments

روراستی افراد معتبر

همکاری-تعاون

Honesty of
reputable people

Collaboration

رعایت ثبات رفتاری

تعامالت
اخالقی -فرهنگی

Observe
behavioral
stability

Ethical-cultural
interactions

ارزشهای مشترک
Common values

شکل  -3مدل نهایی پژوهش
Figure 3- The final research model
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 مدل نهایی پژوهش در حالت آزمون معنیداری-4 شکل
Figure 4- The final research model in the test of significance

 فرضیات پژوهش-5 جدول
Table 5- Research hypotheses

شماره
فرضیات
Hypotheses
number

مقدار
فرضیات مدل
Model hypotheses

مشارکت داوطلبانه در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد
1

Voluntary participation in social media has a significant impact on the
competence to influence it

2

Voluntary participation in social media has a significant impact on the honesty
of reputable people

3

Voluntary participation in social media has a significant impact on behavioral
stability

4

Adherence to social commitments on social media has a significant impact on
the competence to influence it

5

Adherence to social commitments on social media has a significant impact on
the honesty of reputable people

6

Adherence to social commitments in social media has a significant impact on
behavioral stability

تی
TValue

ضریب مسیر
Path
coefficient

4.76**

0.48

1.14

0.12

4.78**

0.53

3.24**

0.25

2.16*

0.18

3.33**

0.29

مشارکت داوطلبانه در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد

مشارکت داوطلبانه در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد

پایبندی به تعهدات اجتماعی در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد

پایبندی به تعهدات اجتماعی در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد

پایبندی به تعهدات اجتماعی در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد

نتیجه
Result

تایید
Accept

رد
Reject

تایید
Accept

تایید
Accept

تایید
Accept

تایید
Accept

1041  بهار،1  شماره،63  جلد،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

تعاون در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد-همکاری
7

Collaboration in social media has a significant impact on its competence to
influence

2.21*

0.11

0.05

0.00

0.25

0.01

2.80**

0.16

2.11*

0.13

1.67

0.11

2.13*

0.13

0.20

0.02

1.72

0.14

7.54**

0.47

2.81**

0.16

5.40**

0.31

12.13**

0.88

تایید
Accept

تعاون در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد-همکاری
8

Collaboration in social media has a significant impact on the honesty of
reputable people in it

9

Collaboration in social media has a significant impact on behavioral stability in
it

10

Ethical-cultural interactions on social media have a significant impact on the
competence to influence it

رد
Reject

تعاون در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد-همکاری

فرهنگی در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد-تعامالت اخالقی

فرهنگی در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد-تعامالت اخالقی
11

Ethical-cultural interactions on social media have a significant impact on the
honesty of reputable people in it

رد
Reject

تایید
Accept

تایید
Accept

فرهنگی در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد-تعامالت اخالقی
12

Ethical-cultural interactions in social media have a significant impact on
behavioral stability

13

Common values in social media have a significant impact on the competence to
influence it

ارزشهای مشترک در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد

14

ارزشهای مشترک در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد
Common values on social media have a significant impact on the honesty of
reputable people

رد
Reject

تایید
Accept

رد
Reject

ارزشهای مشترک در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد
15

16

Common values in social media have a significant impact on behavioral
stability

صالحیت تاثیرگذاری در رسانههای اجتماعی بر نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی تاثیر
معنیدار دارد

رد
Reject

تایید
Accept

Competence in influencing social media has a significant impact on attitude to
use electronic word of mouth
17

روراستی افراد معتبر در رسانههای اجتماعی بر نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی تاثیر
معنیدار دارد

تایید
Accept

The honesty of reputable people on social media has a significant impact on
attitude to use electronic word of mouth
18

رعایت ثبات رفتاری در رسانههای اجتماعی بر نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی تاثیر
معنیدار دارد

تایید
Accept

Behavioral stability in social media has a significant impact on attitude to use
electronic word of mouth

19

نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی بر قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در خرید
محصوالت ارگانیک کشاورزی تاثیر معنیدار دارد

تایید
Accept

Attitude to use electronic word of mouth have a significant impact on intention
to use electronic word of mouth in the purchase of organic agricultural products
*

P< 0.05
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جدول  -6برازش مقادیر شاخص و وضعیت پذیرش/رد مدل
Table 6- Fit index values of the model and state of acceptance/rejection

مدل پژوهش

سرمایه اجتماعی

اعتماد

تناسب خوب

تناسب قابل قبول

شاخص

Research model

Social capital

Trust

Good fit

Acceptable fit

Index

0.061

0.063

0.068

0 ≤ RMSEA ≤ .05

.05 < RMSEA ≤ .08

2.78

2.86

3.00

0 ≤ χ2/df ≤ 2

2 < χ2/df ≤ 3

0.87

0.91

0.93

.95 ≤ GFI ≤ 1.00

.90 ≤ GFI < .95

0.94

0.96

0.95

.95 ≤ NFI ≤ 1.00

.90 ≤ NFI < .95

0.96

0.97

0.97

.97 ≤ CFI ≤ 1.00

.95 ≤ CFI < .97

0.051

0.054

0.052

0 ≤ SRMR ≤ .05

.05 < SRMR ≤ .10

داخ

ریشه میانگین مربعات خطای بروورد

Root mean square error of approximation

نسبت کای اسکوئر به درجه وزادی
χ2/df

داخ

نیکویی برازش

Goodness of fit index

داخ

برازش هنجار یافته

Normed fit index

داخ

برازش تطبیقی

Comparative fit index

داخ

ریشه میانگین مربعات استاندارد دد

Standardized root mean square residual

جدول  -7ضرایب تعیین
Table 7- Coefficient of Determination

ضریب تعیین

متغیر

R2

Variable

0.49

صالحیت تاثیرگذاری در رسانههای اجتماعی

0.11
0.42
0.45
0.78

Competence to influence social media

روراستی افراد معتبر در رسانههای اجتماعی
The honesty of reputable people on social media

رعایت ثبات رفتاری در رسانههای اجتماعی
Observe behavioral stability in social media

نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی
Attitude to use electronic word of mouth

قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی
Intention to use electronic word of mouth

نتیجهگیری و پیشنهادها
محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک نقرش مهمری در سرالمت
جامعه دارند و باید استفاد از این محصوالت در جامعره افرزایش پیردا
کند .استفاد از محصوالت ارگانیک کشاورزی باعث توسعه سالمت و
رونق کشاورزی میدود .با گسترش دبکهها و رسرانههرای اجتمراعی
ودنایی با محصوالت ارگانیک با سرعت و برا کیفیرت بهترری انجرام
می گیرد .ایرن پرژوهش درصردد ارائره مردلی بررای قصرد اسرتفاد از
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک بود .زیرا
برای اینکه توسعه محصوالت ارگانیک اتفاق بیفتد باید مردم خود این
موضرروخ را درک کرررد و برره روام ایررن موضرروخ کمررک نماینررد.
پیشایندهای زیادی می توان برای قصد استفاد از ارتباطات توصریهای
الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک کشاورزی در نظر گرفت .در
این پژوهش با توجه به بررسی و مرور ادبیات ابعاد سررمایه اجتمراعی

در رسانههای اجتماعی ابعاد اعتماد در رسانههای اجتمراعی و نگررش
نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی به عنوان پیشایندهای قصرد
اسررتفاد از ارتباطررات توصرریهای الکترونیکرری در خریررد محصرروالت
ارگانیک کشاورزی در نظر گرفته دد.
نتایج فرضیه اول و سوم پرژوهش بیران مریکنرد کره مشرارکت
داوطلبانه در رسانه های اجتماعی بر صرالحیت تاثیرگرذاری و رعایرت
ثبات رفتاری در ون تاثیرگذار است اما فرضیه دوم مشارکت داوطلبانه
در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون مورد تاییرد قررار
نگرفت .مشارکت در رسانه های اجتمراعی زمرانی کره برا حرس نروخ
دوستی و داوطلبانه برای دادن اطالعات بادد بره تردریج باعرث ایرن
میدود که دایستگی تاثیرگذاری بر روی افراد به وجود وید لذا حبور
افراد در دبکهها و رسانههای اجتماعی باعث تاثیرگذاری روی دیگران
می درود .در خصروت محصروالت ارگانیرک مشرارکت افررادی کره
اطالعات مناسب و جامع در خصوت ایرن محصروالت دارنرد باعرث
تاثیرگذاری روی دیگران می درود .مشرارکت و حبرور افرراد باعرث
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انتقال تجربیات در خصوت معرفی محصوالت ارگانیرک مریگرردد و
افراد بیشتری اطالعات و تخص در زمینه محصوالت کشاورزی بره
دست میوورند .زمانی مشارکت تاثیرگذار است که افرادی که مشارکت
به عمرل مریوورنرد در خصروت محصروالت ارگانیرک دارای ثبرات
رفتاری بادند و از دادن اطالعات گمرا کنند پرهیز کنند .در دبکهها
و رسانههای اجتماعی به علت این که افراد به صورت مجازی برا هرم
در ارتبا هستند رعایت ثبات رفتاری در محیطهای ونالیرن مهرمترر
است.
نتایج فرضیه چهارم پنجم و دشم بیان میکند کره پایبنردی بره
تعهدات اجتماعی در رسانههای اجتمراعی برر صرالحیت تاثیرگرذاری
روراستی افراد معتبر و رعایت ثبات رفتاری ون تاثیرگذار است .افررادی
که پایبندی به تعهدات اجتماعی دامل داخ های انجام کار درست
رعایت انصاف انجام دادن وظایف اجتماعی و حس مسرئولیت نسربت
به جامعه دارا هستند؛ می توانند به عنوان یک فرد دایسته به دیگرران
کمک کنند و روی ونها تاثیر بگذارند .افرادی کره نسربت بره جامعره
خود احساس مسئولیت می کنند نسبت بره سرالمتی دیگرران نگرران
هستند؛ این حس تعهد و مسئولیت زمانی که در افراد درکل گرفتره و
توسط دیگران درک می دود باعرث ایجراد یرک نقرش تاثیرگرذار در
جامعه می دود .در معرفی محصروالت کشراورزی تعهردات اجتمراعی
جایگا ویژ دارد و افرادی که تعهدات بیشتری در زمینه سالمت افراد
دارند بهتر می توانند به عنوان یک فرد تاثیرگذار نقش دادرته بادرند.
پایبندی به تعهدات اجتماعی باعث میدود فرد نسبت به جامعره خرود
حس مسئولیت دادته بادد این حس مسئولیت باعث میدود ترا فررد
پیشنهادات صادقانه و به دور از گزافرهگرویی بدهرد .رعایرت تعهردات
باعث می دود تا فرد از نظر اجتماعی صاحب جایگا در مرورد معرفری
محصوالت ارگانیک بشرود .در رسرانههرای اجتمراعی و محریطهرای
ونالین ثبات و ندادن اطالعات گمرا کننرد بسریار مهرم اسرت و در
صورتی که افراد بتواننرد بره ایرن رسرانههرا اعتمراد کننرد گسرترش
محصوالت ارگانیک با سرعت باالتری اتفاق میافتد.
فرضیه هفتم بیان میکند همکاری-تعاون در رسانههای اجتماعی
بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیرگذار است و فرضیه هشتم و نهرم
همکاری-تعاون در رسانههای اجتمراعی برر روراسرتی افرراد معتبرر و
رعایت ثبات رفتاری در ون مورد تایید قرار نگرفت .افرادی که کمرک
به سایرین را سررلوحه خرود قررار مریدهنرد و در زمینره محصروالت
ارگانیک نیز تخص و توانایی دارند مری توانرد نقرش پرر رنگری در
سالمت افراد دادته بادند .در مورد محصوالت ارگانیک همکاری افراد
در توسعه این محصوالت بسیار حائز اهمیت است و افراد زمانی که در
زمینه محصروالت ارگانیرک همکراری کننرد دارای جایگرا و نقرش
تاثیرگررذار در زمینرره محصرروالت ارگانیررک مرریدرروند .بررا گسررترش
رسانه های اجتماعی تعاون در زمینه توسرعه محصروالت ارگانیرک برا
سررعت بیشرتری در حرال انجرام اسرت و دسترسری بره افررراد دارای

تخص تسهیل دد است.
نتررایج فرضرریه دهررم و یررازدهم تعررامالت اخالقرری-فرهنگرری در
رسانه های اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری و روراستی افراد معتبر در
ون تاثیرگذار است اما فرضیه دوازدهم تعامالت اخالقی-فرهنگری در
رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری مورد تایید قرار نگرفت .در
کشور ما مسئله فرهنگ بسیار جایگا ویرژ ای دارد و افررادی کره بره
فرهنگ پایبند هستند؛ بیشتر در جامعه تاثیرگذار میبادند .زمرانی کره
فرهنگ مشترک در جامعه جریان دادته بادد افراد درناخت بیشرتری
نسبت به یکدیگر دارنرد و بهترر مریتواننرد همردیگر را درک کننرد و
همینطور زمانی که فرهنگ مشترک و اخالق در جامعره مهرم بادرد
افراد نسبت به یکدیگر نگران بیشتری دارند و به عواقب کارهای خود
بیشتر توجه می نمایند .گسترش فرهنگ استفاد از محصروالت سرالم
باعث می دود تا افراد بیشتری در زمینه محصوالت ارگانیک مشارکت
کنند .یکی از مشکالتی که در مورد محصوالت ارگانیرک وجرود دارد
بزرگنمایی و اغراق در مورد فواید محصوالت ارگانیک است کره بایرد
با برنامه ریزی فرهنگری بزرگنمرایی در خصروت ایرن محصروالت را
کاهش داد.
فرضیه سیزدهم بیان میکند ارزشهای مشرترک در رسرانههرای
اجتماعی بر صرالحیت تاثیرگرذاری در ون تاثیرگرذار اسرت و فرضریه
چهاردهم و پانزدهم ارزشهای مشترک در رسانههرای اجتمراعی برر
روراستی افراد معتبر و رعایت ثبرات رفتراری در ون مرورد تاییرد قررار
نگرفت .وجود ادتراکات و نزدیکی عقاید باعث می درود ترا دیگرران
اهمیت بیشتری برای افراد دادته بادند .وقتی توصریه دروندگان ایرن
حسن نیت را در فرد مقابل درک میکنند به تردریج ایرن فررد دارای
نقش تاثیرگذاری بر روی افراد مریدرود .در رسرانههرای اجتمراعی و
محیطهای ونالین نیز زمانی که افراد احساس کننرد کره بره یکردیگر
نزدیک هستند بیشتر فعالیت میکنند و مشترکات باعث مریدرود ترا
افراد بهترین قباوت و با نیت مثبت در محیطهای ونالیرن مشرارکت
کنند.
نتایج فرضیه دانزدهم هفدهم و هجدهم بیان میکند صرالحیت
تاثیرگذاری روراستی افراد معتبر و رعایت ثبات رفتاری در رسانههرای
اجتماعی بر نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی تاثیرگذار
است .زمانی که افرراد دارای دراخ هرای صرالحیت تاثیرگرذاری و
دارای توانایی و تخص بادند و این توانایی و تخص توسط افرراد
دیگر درک دد بادد زمینهساز میدود تا دیگران ارتباطات توصیهای
توسط این فرد را بپذیرند و صحبتهای ونها روی نگرشدان کره در
واقع باور ونها نسبت به چیزی است اثر بگذارد .زمرانی کره افرراد در
رسانههای اجتماعی و جامعه حقایق را مریگوینرد و ایرن افرراد دارای
جایگا اجتماعی مناسب بادند ارتباطات توصیهای و پیشنهادات که به
افراد داد می دود پذیرفته می دود .محصوالت ارگانیک کشاورزی در
صورتی که توسط افراد دارای جایگرا اجتمراعی توصریه درود باعرث
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الکترونیکی محصوالت ارگانیک کشاورزی باعث میدود ترا افرراد در
مررورد محصرروالت ارگانیررک در ذهررن خررود جایگرراهی در مررورد ایررن
 با گسترش دبکههرا و رسرانههرای اجتمراعی.محصوالت قرار بدهند
تعرامالت روز برره روز بیشررتر مرریدرود و نقررش ارتباطررات توصرریهای
 نگرش به وجود ومد نسبت به ارتباطات.الکترونیکی پر رنگ می دود
توصیهای الکترونیکی موجرب قصرد اسرتفاد از ارتباطرات توصریهای
الکترونیکی محصوالت ارگانیک کشاورزی یا همان پذیرش اطالعرات
 در واقع نگرش ایجاد دد در صورتی.توسط فرد قبل از خرید میدود
که مثبت بادد باعث پذیرش اطالعات در مورد محصوالت ارگانیرک
 قصد اسرتفاد از ارتباطرات توصریهای الکترونیکری.کشاورزی میدود
.باعث گسترش استفاد از این محصوالت و خرید ون میدود

می دود تا در ذهن مخاطب بهتر جای بگیرد و نگرش مثبرت نسربت
 همچنرین ثبرات رفتراری باعرث.به این محصوالت به وجود میویرد
نگرش مثبت نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی میدود؛ به این
صورت که وقتی افراد درک کنند کره پیشرنهاددهند فرردی منصرف
است و این عمل او از روی منفعت دخصی انجام نمریدهرد و سرعی
دارد تا جامعه به سمت ردد و سالمت حرکت کند؛ باعث میدود ایرن
.پیام مورد قبول فرد قرار بگیرد
فرضیه نوزدهم بیان میکند نگرش نسبت به ارتباطات توصریهای
الکترونیکی بر قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در خرید
محصوالت ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است این فرضیه مورد تاییرد
 نگررش بره وجرود ومرد در مرورد ارتباطرات توصریهای.قرار گرفرت
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