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چکیده
یکی از با اهمیتترین شیوههای جدید خرید در خردهفروشیهای غیر فیزیکی ،خرید اینترنتی است .رشد
سریع و استفاده روزافزون از فناوریهای رایانهای ،این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان
خردهفروش و خریداران از طریق اینترنت و به شکلی بسیار مؤثرتر ،ارتباط برقرار کنند .یکی از شیوههای
خرید اینترنتی خرید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام است .هدف از پژوهش حاضر بررسی انگیزههای لذت
باور خرید اینترنتی محصوالت ورزشی از راه شبکه اجتماعی تلگرام میباشد .بدین ترتیب این پژوهش
توصیفی تحلیلی است .جامعه آماری را ورزشکاران شهرستان ارومیه تشکیل دادهاند که دارای تجربه خرید
محصوالت و خدمات ورزشی از شبکه اجتماعی تلگرام را دارا میباشند با توجه به نامحدود بودن و
دردست نداشتن اطالعات و آمار دقیق جامعه مورد نظر ،حجم نمونه  061نفر در نظر گرفته شده است .ابزار
مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامههای آرنولدر و رینولدز ( )6113است که دارای  01سؤال در قالب
طیف  1ارزشی لیکرت میباشد .در این پژوهش ،از روشهای آماری توصیفی برای محاسبه شاخصهای
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گرایشهای مرکزی مانند میانگین و نما و شاخصهای پراکندگی مثل انحراف استاندارد و نیز جدول و
نمودارها استفادهشده است و از آمار استنباطی بهمنظور تحلیل استنباطی دادههای بهدستآمده از تی تک
متغیره و برای رتبهبندی متغیرها از آزمون فریدمن با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس استفادهشده است.
نتایج حاصله در خصوص اولویتبندی انگیزههای لذت باور مؤثر در خرید محصوالت ورزشی نشان داد .از
دیدگاه افراد موردمطالعه به ترتیب اولویت جایگاه و اختیار ،روابط اجتماعی ،آگاهی از روندها،
ماجراجویی و ارزش قرار دارند.
واژههای کلیدی :انگیزه لذت جویانه ،خرید اینترنتی ،محصوالت ورزشی

مقدمه
صنعت ورزش یکی از مهمترین و جذابترین صنایع در جهان است که محصوالت
آن با رقابتهای شدیدی در سطح جهان مواجه میباشند .نتایج مطالعات نشان میدهند
که در اوایل دهۀ 2000کاالهای ورزشی  22درصد از کل سهم بازار جهان را به خود
اختصاص داده بوده است که به تدریج این مقدار در سالهای بعد افزایش یافته است
(کشکر و همکاران.)0316،
اندازه بازار ورزشی به تعداد افرادی بستگی دارد که به کاالی ورزشی و یا ورزش
عالقهمند هستند و تمایل دارند که منابع الزم را برای به دست آوردن کاالی ورزشی
مبادله کنند .اهمیت بازاریابی ورزشی از این جهت است که بازاریابیهای مؤثر ورزشی
میتواند سوددهی زیادی داشته باشد .این سود شامل آگاهی دادن درباره ورزش ،تشویق
افراد برای آزمایش کردن ورزش برای اولین بار در زندگی و یا جهت دادن به ورزش
دیگر و نیز ایجاد اطمینان ،صداقت ،نشاط و تعهد میباشد و محرکهایی را جهت ایجاد
علم و آگاهی پیشنهاد میکند .از مهمترین عوامل مؤثر بر محیط بازاریابی ورزشی ،عامل
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تکنولوژیک است که نقش به سزایی در ورزش دارد و هر روز با ظهور پدیدهای جدید،
فرصتها و تهدیداتی ایجاد میشود که برای برخی از بازاریابان ،بازار بیشتری به وجود
میآید و برای گروهی نیز در حکم یک مانع و تهدید میباشد (حسن زاده)0381 ،؛
بنابراین ،دانستن شیوههای نوین بازاریابی و استفاده از بازاریابی الکترونیکی میتواند سبب
مزیت رقابتی گردد و در بلندمدت نیز تمامی شرکتها میتوانند از بازاریابی دیجیتالی
استفاده نمایند .کسب وکار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعههای فناوری
اطالعات و ارتباطات ،رشد قابل توجهی را در دهۀ گذشته تجربه نموده است؛ به طوری
که رویکرد بیشتر مؤسسات تجاری در پذیرش و بهکارگیری کسب وکار الکترونیکی در
جهت ورود و کسب سهم بیشتری از بازارها و جذب مشتریان جدید ،مؤثر و کارا بوده
است .یکی از ویژگیهای مهم تجارت الکترونیکی ،روانسازی روشهای فعالیت و
درنتیجه ،کاهش هزینۀ عملیات بازرگانی است( .جعفرپور و رحمانسرشت)1388،
کسب وکار الکترونیکی میتواند نیازهای صریح و ضمنی مشتریان را برآورده کند .
تجارت الکترونیک بنا به دالیل مختلفی میتواند مفید باشد .برای مثال ،دسترسی آسان به
محصوالتی را فراهم میآورد که ممکن است دسترسی به آنها بدون اینترنت امکانپذیر
نباشد .افزون بر این ،تجارت الکترونیکی ،راه سادهای برای انجام مبادالت است و اگرچه
گاهی اوقات آسیبپذیرتر از شکل سنتی آن است اما تا اندازه زیادی میتواند نیازها و
احتیاجات مصر ف کنندگان را برآورده کند .همچنین ،بدون نیاز به حضور در فروشگاه،
تمامی کاالها بهصورت مجازی در دسترس خواهند بود و مشتری میتواند هر فراوردهای
را در اینترنت ببیند ،بررسی کند ،ویژگیهای آن را دریابد ،از میان عرضهکنندگان و
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قیمتها بهترین را برگزیند و با فشردن چند دکمه از راه اینترنت ،سفارش و پرداخت را
انجام دهد (صنایعی و صالحی نیا)0382 ،
.یکی از با اهمیتترین شیوههای جدید خرید در خردهفروشیهای غیر فیزیکی،
خرید اینترنتی است .رشد سریع و استفاده روزافزون از فناوریهای رایانهای ،این امکان
را فراهم نموده است که فروشندگان خردهفروش و خریداران از طریق اینترنت و به
شکلی بسیار مؤثرتر ،ارتباط برقرار کنند و اثربخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمایان
سازند؛ ازاینرو ،خرید اینترنتی را میتوان یکی از تحوالت عمده در فروشگاههای
خردهفروشی در دنیا به شمار آورد اگرچه درگذشته فروش اینترنتی به محصوالتی مانند
کتاب ختم میشد؛ ولی این روزها این روند به فروش منزل و اتومبیل رسیده است؛ آنهم
نه تنها از طریق اینترنت؛ بلکه فقط و فقط به وسیله چند قطعه عکس محصول و صدالبته
اعتمادی که فروشگاههای برخط برای مشتریان خود به وجود آوردهاند .حال اگر این دو
موج بازار فروش اینترنتی و شبکههای اجتماعی با هم برخورد کنند؛ آنگاه شاهد بازاری
بسیار بزرگ و قابلانعطاف خواهیم بود که هماکنون بارزترین آنها تلگرام است.
تلگرام یک نرمافزار است که امروزه برای کاربران تلفنهای هوشمند جایگزین اس ام
اس و ایمیل شده است .تلگرام یک برنامه پیامرسانی است که با اولویت سرعت و امنیت
در تبادل اطالعات پا به عرصه رقابت جهانی گذاشت .این نرمافزار واقعاً سریع ،ساده و البته
رایگان است و یکی از دالیل محبوبیت بسیار زیاد آن در میان کاربران همین ساده بودن
کاربری است .شما میتوانید از تلگرام تقریباً بر روی همه دستگاههای موبایل خودتان از
جمله تلفن همراه هوشمند ،تبلت و حتی کامپیوتر شخصی خودتان استفاده کنید و در لحظه
و بدون وقفه این دستگاهها پیامهایی که شما رد و بدل میکنید را یکپارچهسازی میکنند.
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در ایران بسیاری از ارائهکنندگان محصوالت ورزشی توانستهاند از تلگرام به عنوان ویترین
خود استفاده کرده و به نمایش محصوالت بپردازند .با توجه به اینکه آمار دقیقی از
مشترکان تلگرام در ایران وجود ندارد ولی بر اساس تعداد نصب آن در کافه بازار تخمین
زده میشود حدود  11میلیون در ایران عضو این شبکه اجتماعی باشند که آمار آن به طور
فزایندهای در حال افزایش است .بدون شک ،تلگرام را میتوان از مهمترین پدیدههای قرن
جدید در زمینه ارتباط با مخاطب و اشتراک محصوالت و تبلیغات دانست (محمدی و
همکاران)0311،
با توجه به تحقیقات تو و همکاران )6117( 0افراد برای انجام خریدهای اینترنتی
انگیزههای متفاوتی دارند؛ که بر دو دسته انگیزههای لذت باور و انگیزههای فایده نگر
تقسیم میشوند انگیزه فایده باور دارای ویژگیهای محسوس و واقعی است و مصرف
هدفگرا نیز نامیده میشود .به طورعمده به وسیله خواسته برای ارضای یک نیاز اساسی یا
انجام یک وظیفه تحریک میشود (هولبروک و همکاران .)0181،6محصوالت فایده باور
برای ارضای نیازهای ضروری و عملکردی مصر کنندگان خریداری و مصرف میشوند و
همچنین ،مصر آنها مرتبط با حل مسئلهای است که با آن مواجهاند و مصرفکنندگان به
دنبال حل مسئله هستند (ریو و پارک.)6112،3
در انتخاب و تصمیمگیری محصوالت فایده باور ،مصرفکنندگان رویکرد به حداکثر
رساندن فایده و عملکرد را دارند و قضاوت آنها بر اساس فعالیتهای شناختی و
هدفگراست و به انجام یک وظیفه ضروری گرایش دارد.
1. Veto and colleagues
2 .Holbrooke et al
3. Rio and Park
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در مقابل ،انگیزه لذت باور شامل محصوالتی است که دارای ویژگیهای ذهنی و
غیرمحسوس بوده ،یک واکنش لذتبخش را برای مصرفکننده ایجاد میکنند .مصرف
لذت باور به دنبال تفریح ،سرگرمی ،خیال و توهم ،انگیختگی ،انگیزش حسی و لذت است
(هولبروک و همکاران .)0181،این نوع مصرف که مصرف لذتگرا نیز نامیده میشود ،به
طور عمده به وسیله خواسته برای لذت نفسانی ،خیالی و تفریح تحریک میشود .در واقع،
محصوالت لذت باور برای ارضای نیازهای ماجراجویی ،روابط اجتماعی ،آگاهی از
روندها ،ارزش و اختیار و جایگاه افراد خریداری و مصرف میشوند (ریو ،پارک.)6112،
ماجراجویی  :بنا به نظر وستبروک و بالک بدین معناست که مشتریان با چیزهای
جالب ،نو و بدیع برخورد کنند و لذت کاوش و کشف را طی فرایند خرید تجربه کنند .
وبستر و همکاران )0113( 0اشاره میکنند که افراد هنگام تعامل با رایانه و یا گوشی حس
کنجکاوی را تجربه میکنند که این کنجکاوی میتواند به ماجراجویی بینجامد.
روابط اجتماعی :داون و همکاران )0111( 6تعامل اجتماعی که در جریان خرید
شکل میگیرد ،معموالً علت اصلی مشتریان برای اقدام به خرید است .آرنولد و رینولدر
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( )6113مدعیاند که بسیاری از افراد وقتی را که با دوستان یا اعضای خانواده صرف خرید
میکنند ارزشمند میشمارند و نیز از فعالیتهای اجتماعی هنگام خرید لذت میبرند .
ولفینبتارگر وگیلی اعتقاد دارند که ظهور جامعه مجازی ،این مزایای اجتماعی را از دوستان
و خویشاوندان فرد ،به دوستانی که از راه اینترنت با آنها آشنایی و ارتباط دارند ،تغییر داده
است .خریداران اینترنتی میتوانند اطالعات و تجربیات خرید خود را با افرادی که عالیق
1. Wiester et al
2.Dawson
3. Arnold and Reynolds
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مشترک دارند ،به طور برخط به اشتراک بگذارند .خود تجربه خرید از طریق شبکههای
اجتماعی نیز میتواند موضوع بحث و گفتگوها باشد و موجبات سرگرمی خرید اینترنتی را
فراهم کند .از طرفی ،امروزه تأثیر شبکههای اجتماعی بر روابط اجتماعی انسانها بر کسی
پوشیده نیست .بیشترین حوزهای که از شبکههای اجتماعی تأثیر پذیرفته ،حوزه ارتباطات و
تعامالت انسانی است .شبکههای اجتماعی مرزهای قراردادی و عرفی را از میان برداشته و
افراد را از ورای مرزهای جغرافیایی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و عقیدتی کنار هم نشانده
است .همچنین ،شبکههای اجتماعی حوزه اطالعرسانی را نیز دگرگون کرده است .این
شبکهها رجوع به رسانههای مکتوب و سنتی را بشدت کاهش داده است؛ زیرا شتاب نهفته
در زندگی شهری قرن بیست و یکم افراد را به دانستن لحظه به لحظه اخبار ناچار میکنند .
در چنین شرایطی ،شبکههای اجتماعی دنباله محور مانند تلگرام در شکلگیری این روابط؛
خصوصاً در حوزه کسب وکار دارای اهمیت ویژهای هستند.
آگاهی از روندها :آگاهی به این واقعیت اطالق میشود که مصرفکنندگان باهدف
آموختن درباره رویدادها و روندها اقدام به خرید میکنند (آرنولد و روینولز.)6113،
خریداران از راه اینترنت میتوانند اطالعات گوناگونی را درباره برندها ،محصوالت و
رویدادهای جدید کشف ،ارزیابی و درک کنند و از این فرایند لذت ببرند .همچنین،
مطالعه پارسونز )6113( 0نشان میدهد که قویترین انگیزه برای خریداران اینترنتی این
است که رویداد جدید را کشف کنند.
ارزش :ارزش به لذتی اطالق میشود که هنگام مذاکره خریدار با فروشنده طی فرایند
چانهزنی ،در فرد ایجاد میشود .بابین و همکاران ( )0111لذت و درگیری احساساتی که به
1. Parsons
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واسطه فرایند چانهزنی ایجاد میشود ،نوعی ارزشگرایی است؛ حال آنکه چاودان و
همکاران 6گرفتن تخفیف بهتر به مصرفکنندگان احساس شادی و مسرت میدهد؛ زیرا
خریداران خود را خریدارانی باهوش و زرنگ میپندارند .آرنولتد و رینولتدز ( )6113نشان
میدهند که خریداران هنگامی که تصورکنند به واسطه یک چانهزنی و معامله شیرین،
رقابت را بردهاند ،احساس شادی میکنند .تخفیف گرفتن یا معامله شیرین کردن ممکن
است به حس رضایت منجر شود .خریداران اینترنتی در شبکه اجتماعی تلگرام ممکن است
از راه فرایند خرید ،ارزش لذت کسب کنند؛ زیرا هیجان و درگیری احساساتی بیشتری
فراهم میآورد.
اختیار و جایگاه :وستبروک و بالک )0181( 0با دریافتت خدمات رودررو (نفر به
نفر) که توسط فروشنده در فروشگاههای فیزیکی ارائه میشود ،قدرت و جایگاه کسب
میکنند .بنا به مطالعه پارستونز ( )6116خریداران هنگام خرید برخط میتوانند تصمیم
بگیرند که چه محصوالتی را مشاهده کنند ،چه موقعی سفارش دهند و چه زمانی آن را
دریافت نمایند .خریداران اینترنتی میتوانند سطح باالتری از کنترل و اختیار را داشته باشند.

مرور پیشینهها
یکی از عوامل مهم برای جذب کاربران (مشتریان) خرید اینترنتی این است که این
روش خرید را آسان و کمهزینه نماییم .اگر کاربران برای دسترسی به مراکز خرید هیچ
مبلغی پرداخت نکنند موقعیت مناسبی برای خرید آنها از این مراکز ایجاد میشود .
اینترنت امر کسب و انتقال اطالعات علمی را بسیار آسان کرده است و درهای نوینی را

1. Westbrook and Block
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به روی کشورهای در حال توسعه ،برای دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و
پژوهشی جهان میگشاید .از طرف دیگر ،کاربرد اینترنت باعث شفافیت بازار و آگاهی
تقاضاکنندگان از قیمتهای عرضهکنندگان میشود (صنایعی .) 1386،با بررسی مسئله
تحقیق و پژوهشهایی همچون گراندون )6106( 0و اندروز و همکاران ، 2010سونگ
و همکاران )6103( 6مشخص گردید که ممکن است مردم از تغییر دادن روشهای
کنونی خرید خودداری کنند و کمتر پذیرای ریسک تجارت الکترونیکی باشند ،همچنین
مشخص شد ،مردم خرید اینترنتی کاالهای ورزشی را روشی غیردوستانه برای تعامل با
شرکتها تلقی میکنند .لیو همکاران ( )6101در تحقیقات خود نشان دادن که صرفاً
انگیزههای لذت باور مبنای خرید از شبکههای اجتماعی است و افراد برای به دست آوردن
ارزش و جایگاه و روابط اجتماعی ترغیب به خرید اینترنتی میشوند .همچنین تامپسون
( )6102و نعامی و همکاران ( )0312ابراز میدارد که افراد صرفاً برای انگیزههای اجتماعی
خود و کاهش هزینه و زمان خود به خریدهای اینترنتی روی میآورند .جنس و همکاران
( )6107در تحقیقات خود اذعان میدارد که افراد صرفاً بر پای روابط اجتماعی و لذت
ارتباط به خرید اینترنتی میپردازند .احمدی و همکاران ( )0310و محمدی و همکاران
( )0311نشان دادهاند که خرید اینترنتی با توجه به انگیزههای لذت باور صوت میگیرد.
البته تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته و اکثر تحقیقات به خرید اینترنتی از
سایتها پرداخته است؛ اما با توجه به اینکه امروزه آهنگ کند رشد کسب و کار اینترنتی
در بسیاری از حوزهها در کشور بیش از پیش احساس میشود و حوزه ورزش و همچنین
خرید و فروش کاالهای ورزشی نیز یکی از آن حوزهها میباشد .نظر به تازگی ،اهمیت
1.Grandon
2 . Song
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و همچنین توسعه روزافزون فرهنگ ورزش در کشور ،محقق بر آن است تا با شناسایی
انگیزههای لذت باور خرید اینترنتی کاالهای ورزشی مبنی بر این که چه عواملی روی
رفتار خرید مشتریان کاالهای ورزشی تأثیرمی گذارد و همچنین با برنامهریزی و تمرکز
روی این عوامل ،موانع موجود از نظر مصرفکننده را مورد ارزیابی قرار داده و شرایطی
ایجاد شود تا مشتریان کاالهای ورزشی با رغبت بیشتری به خرید اینترنتی رویآورند.

روششناسی
هدف از پژوهش حاضر بررسی انگیزههای لذت باور خرید اینترنتی محصوالت
ورزشی از راه شبکه اجتماعی تلگرام میباشد .بدین ترتیب این پژوهش توصیفی تحلیلی
است و با توجه به اینکه از پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است جزو
پژوهشهای پیمایشی قرار میگیرد .جامعه آماری را ورزشکاران شهرستان ارومیه تشکیل
دادهاند که دارای تجربه خرید محصوالت و خدمات ورزشی از شبکه اجتماعی تلگرام را
دارا میباشند با توجه به نامحدود بودن و دردست نداشتن اطالعات و آمار دقیق جامعه
مورد نظر ،حجم نمونه  061نفر بر اساس فرمول حجم نمونه جامعه نامحدود در نظر گرفته
شده است .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامههای آرنولدر و رینولدز ()6113
است که دارای  01سؤال در قالب طیف  1ارزشی لیکرت میباشد که هرکدام از مؤلفههای
انگیزههای لذت باور  3سؤال را به خود اختصاص دادهاند .روایی پرسشنامه توسط مدیران و
اساتید این حیطه مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی آنها از طریق آلفای کرون باخ در
سطح مطلوبی گزارششده است .در این پژوهش ،از روشهای آماری توصیفی برای
محاسبه شاخصهای گرایشهای مرکزی مانند میانگین و نما و شاخصهای پراکندگی مثل
انحراف استاندارد و نیز جدول و نمودارها استفادهشده است و از آمار استنباطی بهمنظور

3

بررسی انگیزههای خرید اینترنتی محصوالت ورزشی از راه ...

تحلیل استنباطی دادههای بهدستآمده از تی تک متغیره و برای رتبهبندی متغیرها از آزمون
فریدمن با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس 0استفادهشده است.

تحلیل دادهها
یافتههای توصیفی در مورد ویژگیهای فردی اعضای جامعهی پژوهش نشان داد که
تعداد شرکتکنندگان مرد بیشتر از زنها بوده است .تعداد مردان شرکتکننده در این
پژوهش  28٫نفر ( 17٫/6٫درصد) و زنها  16٫نفر ( 16٫/8٫درصد) بود .همچنین ازلحاظ
سطح تحصیالت افراد شرکت کننده بیشتر داری مدرک تحصیلی لیسانس بودند .افراد با
مدرک دکتری کمترین تعداد شرکتکنندگان بودند .فوقدیپلم  31٫نفر ( 61٫/1٫درصد)،
لیسانسها  26٫نفر ( 10٫/2٫درصد) ،فوقلیسانسها  62٫نفر ( 66٫/3٫درصد) و دکتری  6٫نفر
( 0٫/6٫درصد) شرکتکنندگان در پژوهش بودند .همچنین برای سنجش نرمال بودن داده-
ها از چولگی و کشیدگی نمرات استفاده شد که چولگی و کشیدگی نمرات بین ( )±0قرار
دارند .درنتیجه ،فرض نرمال بودن دادههای پژوهش رعایت شده است و این مفروضه زیر
سؤال نرفته است.
بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف:
متغیرها

سطح معنیداری

مقدار خطا

نتیجه

ماجراجویی

17178

1711

نرمال است

روابط اجتماعی

17181

17111

نرمال است

ارزش

17061

1711

نرمال است

آگاهی از روندها

17021

1711

نرمال است

جایگاه و اختیار

1721

1711

نرمال است
1.SPSS
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با توجه به اینکه در جدول شماره  6میزان سطح معناداری برای تمام متغیرها از مقدار
خطا بیشتر است درنتیجه نمونههای تحقیق نرمال هستند.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون تی تک متغیره و مقایسه میانگین
متغیرها در جدول آورده شده است.
متغیر

میانگین

T

انحراف
معیار

سطح

مقدار

معنیداری

خطا

1

ماجراجویی

63766

1736

1711 73727

1711

2

روابط اجتماعی

60711

3711

1711 13731

1711

3

ارزش

60760

1737

1711 81788

1711

4

آگاهی از روندها

01761

3771

1711 81711

111.

5

جایگاه و اختیار

01717

1718

1711 10786

1711

همان طور که در جدول شماره  3مشخص است طبق نتایج تی تک متغیره در تمامی
فرضیات بزرگتر از  07211است و در منطقه بحرانی قرارگرفتهاند و درنتیجه تأیید
فرضیات مربوطه را نشان میدهد.
نتایج آزمون فریدمن
اولویت

میانگین رتبهای

عناصر

اول

1713

جایگاه و اختیار

دوم

1731

روابط اجتماعی

سوم

1781

آگاهی از روندها

چهارم

6711

ماجراجویی

پنجم

0720

ارزش
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با توجه به آزمون فریدمن ،نتایج حاصله در خصوص اولویتبندی انگیزههای لذت باور
مؤثر در خرید محصوالت ورزشی نشان داد از دیدگاه افراد موردمطالعه به ترتیب اولویت
جایگاه و اختیار ،روابط اجتماعی ،آگاهی از روندها ،ماجراجویی و ارزش قرار دارند.

بحث و نتیجهگیری
همانطور که بیان شد هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفههای لذت باور خرید
اینترنتی محصوالت ورزشی از راه شبکه اجتماعی تلگرام میباشد .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که ارزش لذت محور بر انگیزه لذتجویانه خرید ،بر اقدام به خرید در شبکه
اجتماعی تلگرام تأثیر میگذارد که تأثیرگذاری هر کدام از مؤلفهها بسیار متفاوت است
بهطوریکه مؤلفه جایگاه و اختیار مهمترین عامل برای ایجاد انگیزش به خرید اینترنتی از
نظر جامعه مورد نظر است .این بدین معناست که خریداران از راه شبکه اجتماعی تلگرام،
داشتن سطح باالی اختیار و کنترل در جستجوی محصوالت و خرید و نیز جایگاه موقعیتی
را که از تعامل شخصی با فروشنده کسب میکنند ،به عنوان یک عامل انگیزاننده
لذتجویانه شناسایی میکنند .این یافتهها با تحقیقات داون و همکارن ( ،)6113پاستونز و
همکاران ( ،)6118جنسی ( )6107همسو میباشد؛ و با تحقیقات نعامی ( )0311و کامبیزی
( )0311در یک راستا نیست .البته باید عالوه بر متفاوت بودن جامعههای مورد نظر در نظر
داشت که عوامل بسیاری بر این موضوع تأثیرگذار خواهد بود و این تفاوت میتواند ناشی
از عدم تسلط افراد بر نرمافزار برای پیدا کردن محصوالت مورد نظر باشد.
در ارتباط با روابط اجتماعی ،خریدان احتمالی بر این باورند که جستجو در شبکههای
اجتماعی مانند تلگرام موجب گسترش روابط اجتماعیشان میشود و با گفتگو و تبادلنظر
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و برقراری ارتباط با یکدیگر به گسترش روابط دوستی با یکدیگر میپردازند و از این ابزار
به عنوان کانال جدید تبادل اطالعات برای خرید استفاده میکنند که این موضوع به عاملی
برانگیزاننده برای خریداران تبدیل میشود .این نتایج با تحقیقات اکثر محققان که در
زمینههای نزدیک به این موضوع به تحقیق پرداختهاند همراستاست .به طوری که یانچی
( )6103داون و همکارن ( ،)6113پاستونز و همکاران ( ،)6118جنسی ( )6107و با
تحقیقات نعامی ( )0311و کامبیزی ( ،)0311محمدی ( )0312دریک راستا میباشد بیان
میدارند که انسان عالقهمند به ایجاد ارتباط است از هر نوع ارتباط جدید احساس رضایت
و خرسندی خاطر پیدا میکند.
در رابطه با آگاهی از روندها ،مصرفکنندگان این حس را دارند که آشنایی با
محصول و خدمات برای خرید از راه تلگرام میتواند خواسته آنها را در ارتباط با آگاهی
یافتن از تازهها و آخرین روندهای روز درباره محصوالت معرفی شده در تلگرام تأمین
کند .این تصور وجود دارد که کاال و خدمات شناخته شده و رایج در این شبکه معرفی
میشوند و تازهها و یا روندهای روز قابل پیگیری است .در این زمینه تحقیقات اندکی
صورت گرفته و نیاز است در جوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد این نتایج با نتایج
داون ( )6113و جنسی ( )6107همراستاست؛ اما با تحقیقات نعامی و همکاران ( )0311در
یک راستا نمیباشد که این میتواند ناشی از تفاوت جامعه مورد بررسی باشد به طوری که
افراد برای آگاهی از روند مسائل نیاز به بررسیهای فیزیکی و رود رو داشته باشند و به
صورت اینترنتی این نیاز قابل لمس و ارضا نباشد.
نتایج پژوهش بیان میدارد که به طور کلی لذت ماجراجویی و کاوش در خریدهای
اینترنتی از شبکههای تلگرام در سطح مناسبی نیست و خریدار را راغب به کنکاش و
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جستجو در کانالهای تلگرامی برای خرید نمیکند .این نتایج با نتایج انعامی ( )0312و
محمدی ( )0311در یک راستا قرار ندارد البته این مسئله ناشی از تجربههای خرید و
کانالهایی است که افراد جامعه عضو آن میباشند.
نتایج حاکی از آن است در مورد عامل ارزش ،خریداران تصور نمیکنند که کاال و
خدمات معرفی شده در این محیط برای آنها حس خوشایندی از چانهزنی را ایجاد کنند .
به نظرمی رسد علت این موضوع ،عدم امکان فضای مناسب برای این موضوع در این شبکه
اجتماعی باشد؛ بنابراین ،چانهزنی که در خرید سنتی به عنوان انگیزه لذتجویانه شناخته
شده است ،در خرید از راه شبکه تلگرام برای جامعه خریداران اینترنتی ،به عامل انگیزشی
محسوب نمیشود.
نتایج کلی پژوهش نشان میدهد که ارزشهای لذتجویانه زیادی که بتواند بر اقدام به
خرید افراد از راه تلگرام تأثیر بگذارد ،در حد مناسبی قرار ندارد یکی از این دالیل این
است که خرید اینترنتی نمیتواند مانند خرید فیزیکی محرکهای احساسی گوناگونی ارائه
کند؛ اما میتوان گفت ،تجربههای خرید اینترنتی میتوانند به جستجو و کاوش در
صفحات تلگرام منجر شود و به طور غیرمستقیم به قصد خرید برنامهریزی نشده بینجامد .به
عبارتی ،لذت موجود در خرید باعث ایجاد قصد جستجو و ماجراجویی میشود که به
دنبال آن قصد خرید ایجاد میشود؛ بنابراین ،میتوان ادعا کرد نتایج حاصل از مطالعه
انگیزه لذتجویانه میتواند به عنوان مرجعی برای طراحی صفحات تلگرام برای معرفی
کاال و خدمات باشد .در واقع ،با ایجاد محیطی سرگرمکننده در این شبکه اجتماعی
میتوان محیط جالب و خوشایندی را فراهم نماید تا خریداران از این محیط لذت بیشتری
برده ،برای جستجو و خرید ترغیب شوند .به عبارتی ،با طراحی جذاب و تفریحی صفحات
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تلگرام و ایجاد برخوردهای مناسب فروشندگان با خریداران در جواب دهی و نحوه
برخورد آنالین میتوان محیطی خوشایند و احساسی با محرکهای خاص خود ایجاد نمود
تا مصرفکنندگان را برای جستجو و در نهایت ،خرید در این شبکه اجتماعی تشویق کند.
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