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 چكيده   
ارائه و ارزيـابي يـک مـدل مفهـومي از خريـد اينترنتـي کتـاب در        هدف اصلي اين مقاله،     

مـدل در   . باشـد کـه بـا توجـه بـه ماهيـت آن، پژوهـشي توصـيفي و پيمايـشي اسـت                     کشور مي 
 دانشجويان و استاداني که حداقل يکبار تجربه خريـد          ی نگرش هاي کشور و با مطالعه    دانشگاه

نمونـه آمـاري در ايـن تحقيـق از          . قرار گرفت اند، مورد بررسي و آزمون      اينترنتي کتاب داشته  
نتـايج نـشان   .  دانشگاه کشور بـوده اسـت  ۱۲ دانشجو و استاد از ۳۸۴اي و مشتمل بر   نوع خوشه 

داد به ترتيب چهار فرضيه ساماندهي ارتباطات اطالعاتي، تسهيل روند انتخـاب و دسـتيابي بـه                 
هاي معاملـه بـا کـسب       ينهکتاب، امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي و همچنين کاهش هز          

.  درصد تاييد شده است    ۹۹ در سطح اطمينان     ۷۲/۶۵ و   ۶۵/۶۸،  ۳۲/۶۹،  ۴۱/۷۳ميانگين نمرات   
که شاخص به روز بودن اطالعات، بيشترين و شاخص امکان ارائه تخفيف در انجـام               ضمن آن 

ن همچنـي . شـاخص مـورد مطالعـه کـسب نمودنـد         ۱۶معامله، کمترين ميانگين نمره را در ميان          
متغير ساماندهي ارتباطات اطالعاتي، تنها متغيري بوده اسـت کـه بـا تمـام متغيرهـاي جنـسيت،         
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پژوهشنامه بازرگاني 

دار داشـته اسـت     هاي فناوري اطالعات و کاربرد رايانه، رابطه معنـي        تحصيالت، ميزان آگاهي  
همچنـين نتـايج نـشان داد    . باشـد ي اهميـت بـسيار بـاالي ايـن متغيـر مـي      که ايـن نـشان دهنـده    

حقيق با شدت بيشتري از سوي دانشجويان نـسبت بـه اسـتادان، مـورد تاييـد قـرار                   هاي ت  فرضيه
  .گرفته است
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...ارائه يك مدل مفهومي از خريد  

  

  مقدمه

هـاي فنـاوري اطالعـات و        بـه عنـوان يكـي از زيـر مجموعـه           يكسب و كـار الكترونيكـ     
 بـه طـوري كـه رويكـرد       .  است نمودهدر دهه گذشته تجربه     ، رشد قابل توجهي را      ارتباطات

ورود و   در جهت    ي موسسات تجاري در پذيرش و بكارگيري كسب و كار الكترونيك          تربيش
يكـي از   . بـوده اسـت    مـوثر و كـارا       ،بازارها و جذب مشتريان جديـد     سهم بيشتري از     کسب

هـاي فعاليـت و در نتيجـه كـاهش          سـازي روش    ، روان يهاي مهم تجارت الكترونيكـ      ويژگي
، يكه استفاده از تجارت الكترونيك     دهد   نشان مي  ها  بررسي.  علميات بازرگاني است   يهزينه

کـاهش  . ١نمايـد مـي هاي مختلـف ايجـاد      هاي فعاليت   جويي در هزينه     درصد صرفه  ۷۰ تا   ۲۱
هـا، ارتبـاط مـستقيم ميـان خريـدار و فروشـنده،             هاي توزيع و فـروش، حـذف واسـطه        هزينه

کترونيکي اسـت کـه     ها و مذاکره بدون واسطه از جمله مزاياي تجارت ال         جستجوي اولويت 
وري تجـارت  اگيـري خردمندانـه از فنـ    بـدون ترديـد بهـره   . هـا اشـاره نمـود   تـوان بـه آن  مـي 

از . در ابعـاد مختلـف آن يـاري رسـاند         تواند ما را در بهبود كـارايي تجـاري            الكترونيك مي 
هاي غيرفيزيکـي، خريـد اينترنتـي    فروشيهاي جديد خريد در خرده   يکي از شيوه   ،ديگر سو 

اي، ايـن امکـان را فـراهم نمـوده          هاي رايانه شد سريع و استفاده روزافزون از فناوري      ر. است
فروش و خريداران، از طريق اينترنت و به شـکلي بـسيار مـوثرتر              است که فروشندگان خرده   

از اين رو خريد اينترنتي   . ارتباط برقرار کرده و اثربخشي فرايند مبادله را بيش از پيش نمايند           
. فروشـي در دنيـا بـه شـمار آورد         هـاي خـرده   کي از تحوالت عمـده در فـروش       توان ي را مي 

باشد چرا  هاي اينترنتي همانند خريد از طريق كاتالوگ مي       همچنين خريد از طريق فروشگاه    
توانـد كـاال را قبـل از        كننـده نمـي   که در هر دو، تحويل كاال از طريق پست بوده و مـصرف            

خريـد اينترنتـي و انجـام آن تـا حـد زيـادي بـه                پـس قبـول     . خريد لمس و يا احـساس كنـد       
بـه عـالوه،    . ٢كننـده و چگـونگي تعامـل افـراد بـا كـامپيوتر بـستگي دارد               ارتباطات مـصرف  

ها در يك ابزار خريـد  هايي نظير ارائه اطالعات، راهنمايي و هدايت و انجام سفارش ويژگي
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رت الكترونيكـي نـسبت بـه    دو سويه و تعاملي به عنوان عامل مهمي در ايجاد اعتماد بـه تجـا       
هـا پـيش،    كـشورهاي پيـشرفته در ايـن زمينـه از سـال           . فروش سنتي در نظر گرفته شده است      

اند و در يك حركت مستمر و منطقي و همـه             هاي الزم را بوجود آورده      بسترها و زيرساخت  
ه اند به نحو مطلوب از فناوري اطالعات و ارتباطات در عرصه تجـارت اسـتفاد                جانبه توانسته 

حال با توجه به مزاياي آشكار و غير قابل انكار کـسب  . مند شوند نموده و از مزاياي آن بهره     
ما  ي خريد و فروش اينترنتي کتاب، در اين پژوهش و کار اينترنتي و نقش موثر آن در حوزه        
ي کسب و کار اينترنتي کتاب در کـشور خـواهيم           به مطالعه و بررسي عوامل موثر بر توسعه       

  .پرداخت

  هشاهميت، ضرورت و اهداف پژو. ۱

 به اينترنت   ۲۰۰۲ ميليون نفر در جهان در سال        ۶۰۰المللي، بيش از    بر اساس مطالعات بين   
ساير گزارشات نيز حاکي از آن است که ميزان هزينـه صـرف شـده در                . ١انددسترسي داشته 
رسيد که   ميليارد دالر    ۶۰۰ در خصوص تجارت الکترونيک به بيش از         ۲۰۰۱جهان در سال    

امـروزه فـروش اينترنتـي      . ٢ بوده اسـت   ۲۰۰۰ درصدي نسبت به سال      ۶۸نشان دهنده افزايش    
ايـن درصـد در مـورد کاالهـاي         . گيـرد از کل حجم فروش کاالها را در بر مي         % ۵/۲تقريباً  

 و بـه شـکلي خـاص در مـورد برخـي از      ٣مخصوص زنان به سرعت در حـال افـزايش اسـت    
 %) ۵/۱۲(و انواع کتاب     %) ۲۵(افزارهاي کامپيوتري   ر و انواع نرم   هاي کاال نظير کامپيوت    رده

  .٤بسيار رايج شده است
، مواجهـه کـشور بـا       )ICT(بنابراين مزاياي فراوان ناشي از فناوري اطالعات و ارتباطـات         

تهديد جا ماندن از ساير کشورها در حـوزه دنيـاي الکترونيکـي و حـذف موانـع توسـعه در                     
ــب   ــادگي   صــورت اســتفاده مناس ــت آم ــه اهمي ــل اولي ــه دالي ــات از جمل ــاوري اطالع از فن

آن چه مسلم است آن اسـت کـه در          . ٥باشدهاي مختلف در کشور مي    الکترونيکي در حوزه  
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هاي اينترنتي و الکترونيکي يکي از هنجارهاي       اي نه چندان دور، خريد از طريق شبکه       آينده
اي تمام عيار از آن خواهد    زي، نمونه هاي مجا اجتماعي خواهد شد که در اين ميان فروشگاه       

اي اگر چه درصد کوچکي از فـروش        هاي اينترنتي و رايانه   حجم فروش از طريق شبکه    . بود
هـاي فزاينـده در   دهد اما روند موجود حکايت از وقـوع جهـش      کل را در کشور تشکيل مي     

وشي متـاثر از  رسد که آينده خرده فر   به نظر مي  . عرصه کسب و کار اينترنتي در کشور دارد       
اي تامين کـاال از منـابع       هاي زنجيره سه عامل گسترش فراگير تکنولوژي و تاثير آن بر شبکه         

فروشي و  ها؛ پرورش روابط مشارکتي بين خرده     هاي فروش فروشگاه  توليد گرفته تا صندوق   
هـر چنـد   . ١فروشـي خواهـد بـود   شـمول شـدن نظـام توزيـع خـرده     تامين کننده کاال و جهان    

 گسترده پيرامـون سـبک پـردازش اطالعـات مـشتريان، الگوهـاي خريـد و ايجـاد                   تحقيقات
هاي اينترنتـي در کـشورهاي پيـشرفته        هاي الزم جهت شناخت بيشتر مشتريان فروشگاه      زمينه

وليکن اين موضوع در کشور ايران از سابقه و پشتوانه غنـي و در عـين                 ٢صورت گرفته است  
وزه آهنـگ کنـد رشـد کـسب و کـار اينترنتـي در               امـر . باشـد حال کاربردي برخوردار نمي   

شود و حوزه نشر و انتشار کتـاب نيـز          ها در کشور بيش از پيش احساس مي       بسياري از حوزه  
نظر به تازگي، اهميت و همچنين توسـعه روز افـزون فرهنـگ             . باشدها مي يکي از آن حوزه   

ي امل موثر بـر توسـعه     مطالعه در کشور، محققين بر آن شدند تا پژوهش خود را پيرامون عو            
کسب و کار اينترنتي کتاب در کشور قـرار داده و بـه مطالعـه و بررسـي نگـرش خريـداران                      

با توجه به اين مهم، پژوهش به دنبال تحقـق اهـداف زيـر            . اينترنتي کتاب در کشور بپردازند    
  :بوده است

  .شوري خريد اينترنتي آن در ک کمک به تسهيل دسترسي به کتاب از طريق توسعه‐۱
  .ي خريد اينترنتي کتاب در كشور شناسايي مهمترين عوامل عدم توسعه‐۲
بندي عوامل موثر بر نگرش دانشجويان و استادان نـسبت بـه خريـد               مطالعه و اولويت   ‐۳

  .اينترنتي کتاب در کشور

____________________________________________________________________ 
 

.٦، ١٣٨٣رامي و نوري،  گ.  
2.

 

 Park & et al,2003,19 



پژوهشنامه بازرگاني 

  بيان مساله تحقيق. ۲

 موجب  يي تجارت الکترونيک  تحوالت عصر ارتباطات در قالب تاثيرات ناشي از توسعه        
آمـار منتـشر شـده      . ١تغييرات چشمگيري در کسب و کار و مفاهيم مرتبط با آن شـده اسـت              

 ۱۱۳حــاکي از رشــد ) NSUK( در انگلــيسيتوســط دفتــر ملــي آمــار تجــارت الکترونيکــ 
طبـق آمـار مرکـز      . ٢باشـد  در اروپـا مـي     ۲۰۰۳‐۲۰۰۲هاي  درصدي فروش اينترنتي طي سال    

د از کـاربران اينترنـت اقـدام بـه خريـد اينترنتـي               درصـ  UCLA  ،۹/۴۸هاي ارتبـاطي    سياست
عنـوان  نمايند و خريد اينترنتي بعد از استفاده از پست الکترونيکي و جـستجو در وب، بـه                 مي

بـا افـزايش تعـداد کـاربران اينترنـت،      . ٣سومين فعاليت محبوب اينترنتي شـناخته شـده اسـت        
 بخش مـوثر در تـصميمات و اقـدامات          ي استفاده کاربران از اين ابزار تعاملي به عنوان        نحوه

 ۷۲که نزديـک بـه      چرا  . ٤نظران را به خود جلب کرده است      خريد، توجه محققين و صاحب    
بـه جـستجوي    ) Online(اليـن صـورت آن  درصد از کاربران اينترنت حداقل يکبار در ماه بـه         

يـادي  از سوي ديگر در دنياي کسب و کـار، عوامـل بـسيار ز         . ٥پردازندکاالهاي مختلف مي  
عواملي مانند  . گذارندها تاثير مي  سايتوجود دارد که بر تصميم و قصد خريد از طريق وب          

کمبود امنيت در شبکه اينترنت، کم بودن اعتماد مشتريان به خريد مجازي، کيفيت سايت و               
رغبتـي  ي ارائه محصول و اطالعات مربوط به کـاال، بـي          نحوه طراحي آن خصوصاً در نحوه     

از سـوي ديگـر عوامـل درونـي ماننـد           . ٦شـود نجام خريد اينترنتي را موجب مـي      مشتريان از ا  
گردد،  که توسط خريد اينترنتي ممکن مي هاييها و ادراکات فرد از فرصتها، عادتنگرش

کننـدگان   رو نگـرش مـصرف    از اين . دهدتمايل افراد را به خريد اينترنتي مورد تاثير قرار مي         
د بقـا و سـودآوري فروشـندگان اينترنتـي در بـازار رقـابتي               در خصوص خريد اينترنتي، کلي    

با توجه به نو پا بودن پديده خريد اينترنتي در ايران، بديهي است کـه بررسـي                 . ٧حاضر است 
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تواند به شناسايي داليل احتمالي عـدم اسـتقبال         عوامل موثر بر نگرش خريداران اينترنتي مي      
 آن شـدند تـا ضـمن مطالعـه رفتـار و نگـرش              لذا محققـين بـر    . افراد از اين شيوه کمک کند     

ي اين فرايند را مـورد مطالعـه و بررسـي    مشتريان پيرامون خريد اينترنتي کتاب، موانع توسعه     
  : جهت تحقق اين مهم، سواالت زير مورد توجه محققان اين پژوهش بوده است. قرار دهند

ها و متغيرهايي خص مدلي بومي جهت خريد اينترنتي کتاب در کشور متاثر از چه شا        ‐۱
  است؟
، نـسبت بـه خريـد    )عمـده مخاطبـان کتـاب در جامعـه        ( نگرش دانشجويان و استادان      ‐۲

  اينترنتي کتاب در کشور چگونه است؟
 عوامل موثر بر نگرش دانشجويان و استادان نسبت به خريد اينترنتـي کتـاب کـدام و                  ‐۳

  ها چگونه است؟بندي آناولويت

  مباني نظري. ۳

کننـده و تجـارت الکترونيکـي ارائـه         ي تحقيق در دو بخش رفتار مصرف      چارچوب نظر 
 شود؛مي

  کنندهرفتار مصرف. الف

، يـک مـدل ذهنـي اسـت کـه           ١باشـد کننـده مـي    که مدل جامع رفتار مـصرف      )۱(شکل  
بـر اسـاس ايـن مـدل، افـراد          . بيني رفتـار در آن لحـاظ شـده اسـت          جزئيات کافي براي پيش   

عمـدتاً روان (ي عوامل تاثيرگـذار درونـي     ي خود را بر پايه    هاي ذهني و سبک زندگ    فرضيه

  .دهندشکل مي) شناختيعمدتاً اجتماعي و جامعه(و بيروني ) شناختي و فيزيکي
شــوند، فراينــد هــاي مــرتبط مواجــه مــيبــر اســاس ايــن مــدل هرگــاه افــراد بــا موقعيــت

 فراينـد و تجـارب و       اين. شودها فعال مي  گيري خريد به طور ناخودآگاه در ذهن آن        تصميم
ي خود  ها از طريق تاثيرگذاري بر عوامل دروني و بيروني به نوبه          دستاوردهاي حاصل از آن   

از اين رو بررسي و . گذاردها تاثير مي  بر نوع نگرش افراد نسبت به خود و سبک زندگي آن          
  .باشدمطالعه نگرش و اجزاي تشکيل دهنده آن، بسيار مهم مي

____________________________________________________________________ 
 

1. Hawkins & et 

 

al,2007,26 



پژوهشنامه بازرگاني 

  
  
  
  
  
  
  

  جامع رفتار مصرف کننده مدل‐ ۱ شکل

  

دهــي بلندمــدت فراينــدهاي نگــرش، ســازمان:  نگــرش و عناصــر تــشکيل دهنــده آن ‐
هـاي محيطـي کـه فـرد در آن          انگيزشي، احساسي، ادراکي و شناختي با توجه به برخي جنبه         

بر همين اساس نگرش يک فرد بيـانگر شـيوه تفکـر، احـساس و               . باشدقرار گرفته است، مي   
ي احساس مطلـوب    نگرش بيان کننده  . ت که وي نسبت به محيط خود دارد       هايي اس واکنش

، ١يا نامطلوب افراد نسبت به کاالها و خدمات بوده و چهار کاربرد کليدي مـرتبط بـا دانـش                  
  . ٥ براي هر فرد دارد٤ و تدافعي٣، انتفاعي٢تشريح کننده ارزش

 جهـت، شـدت و      ها از يک سو داراي ساختار بوده، موضـوعي خـاص داشـته، از             نگرش
  باشند و از سوي ديگر دربرگيرنده سه جزء اصلي است؛درجه خاص برخوردار مي

که شامل باورها و اعتقادات يک مصرف کننده در مورد          ) باورهاي فرد ( جزء شناختي    ‐
 . کاال يا خدمت است

کـاال  (هاي احساسي نسبت به يـک موضـوع         که واکنش ) احساسات فرد ( جزء عاطفي    ‐
  . گيرددر بر ميرا ) يا خدمت

کـه تمايـل فـرد در بـروز واکـنش           ) هاي رفتاري فـرد   ها و پاسخ  واکنش( جزء رفتاري    ‐
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1. Knowledge Function. 

2. Value Expressive Function. 

3. Utilitarian Function. 

4. Ego Defensive Function. 

5.

 

 Hawkins & et al,2007,376. 

 

 نيازها

 تمايالت

 هاتجارب و آموخته

 هاتجارب و آموخته

  عوامل موثر بيروني
ــل    ــگ، عوام ــرده فرهن ــگ، خ فرهن

  جمعيت شناختي،
هاي مرجـع،   موقعيت اجتماعي، گروه  

  خانواده
  هاي بازاريابيفعاليت

 

 گيريفرايند تصميم

  هاموقعيت
  تشخيص مساله

  جستجوي اطالعات
  هازينهارزيابي و انتخاب گ

  هاي عرضه و خريدانتخاب مكان
 فرايندهاي پس از خريد

  برداشت از خود
  و

 سبك زندگي

  عوامل موثر دروني
ها، ادراك، يادگيري، حافظه، انگيزه

هــا و شخــصيت، احــساسات، نگــرش
  باورها



...ارائه يك مدل مفهومي از خريد  

  . ١باشدخاص نسبت به يک محصول يا يک فعاليت مي

  تجارت الکترونيکي. ب

تجاري بدون اسـتفاده از كاغـذ كـه در آن       ي  از مبادله است   عبارت   يتجارت الكترونيك 
هاي مبتني  وريناو ساير ف   ها، پست الكترونيك    الكترونيكي داده  يهايي مانند مبادله  نوآوري

OECDاز ديدگاه . ٢شود بر شبكه بكار برده مي
 تجارت الکترونيکي، خريد و فروش کاالها ٣

هــاي عمــومي و خــصوصي هــا و ســاير بخــشهــا، افــراد، دولــتو خــدمات مــابين شــرکت
. شـود ، تعريف مي  ٤اي هدايت شود  هاي رايانه که اين خريد و فروش از طريق شبکه        طوري به

اي از عمليــات کــه در زمــان همچنــين تجــارت الکترونيکــي، فنــاوري پــردازش و مجموعــه
هـا و بـا اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات            هاي تجاري به صورت خودکار از طريق شبکه        مبادله

 مفهـوم تجـارت الکترونيکـي را از چهـار           ٦چـافي . ٥پذيرد نيز تعريف شده اسـت     صورت مي 
  :دگاه تعريف نموددي

به معني انتقال اطالعات، کاالها، خدمات و يـا انجـام پرداخـت از              : ٧ديدگاه ارتباطي  ‐۱
  طريق وسايل الکترونيکي

به معني کاربرد فناوري براي خودکار کردن مبـادالت         : ٨ديدگاه فرايند کسب و کار     ‐۲
 هاي تجاريو جريان

ي خدمات، افزايش سرعت   ي ارائه هبه معني همزماني کاهش هزين    : ٩ديدگاه خدماتي  ‐۳
 .١٠و کيفيت انتقال خدمات

  .هنگام صورت بهمحصوالت به و اطالعات فروش و خريد به معني: ١١هنگامديدگاه به ‐۴
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پژوهشنامه بازرگاني 

ــ    ــارت الکترونيک ــين از تج ــط محقق ــده توس ــه ش ــاريف ارائ ــد تع ــر چن ــد يه ــه بع  از س
ليکن تمام تعـاريف حـداقل       و ١هاي ارتباطي تفاوت دارد   ها، کاربردها و شبکه   فعاليت/مبادله

) ۲(و ) کاال، خدمات و اطالعات(عمل مبادله و خريد و فروش يک ارزش ) ۱(در دو مورد 
از . ٢بـا يکـديگر اشـتراک دارنـد       ) به طور خاص اينترنت   (استفاده از يک وسيله الکترونيکي    

بر ، وجود يک اعتبار تجربي بين عوامل مؤثر         يسويي تحقيقات مربوط به تجارت الكترونيك     
ضمن آنکه سـبك پـردازش اطالعـات        . كندروي خريد و رفتار خريد اينترنتي را توجيه مي        

هاي مرتبط براي ايجاد جذابيت  توسط مشتريان، الگوهاي خريد، ترجيحات مشتريان و زمينه       
. هـاي اينترنتـي نيـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت               بيشتر، براي استفاده كنندگان از فـروش      

گيري نهفتـه   عتقدند که در وراي هر عمل خريد، يک فرايند مهم تصميم          محققان بازاريابي م  
کند تا تـصميم بگيـرد کـه چـه نـوع            مراحلي که خريدار طي مي    . است که بايد بررسي شود    

در ايـن زمينـه   . ٣شـود گيري خريد تعريـف مـي     محصوالتي را خريداري كند، فرايند تصميم     
کنندگان هاي قابل درک توسط مصرف    ههاي زيادي وجود دارد که رفتار خريد و شيو          مدل

ها، نظم و ادغـام اجـزاي گـسترده دانـش شـناخته شـده در                  هدف اين مدل  . دهندرا نشان مي  
رفتار مصرف کننده به مطالعه کليـه فراينـدهاي انتخـاب،           . باشدکننده مي مورد رفتار مصرف  

هـا و   ، گـروه  هـا توسـط افـراد     استفاده، کنارگذاري محصوالت و خدمات، تجارب و يا ايده        
ها به منظور ارضاي نيازها و نيز بررسـي تـاثيرات ايـن فراينـدها بـر مـشتري و جامعـه                  سازمان

بنا بر تعريف ديگري، کسب، مصرف و تمايل به سمت کاال، خـدمت، زمـان و                . ٤پردازد مي
همچنـين مطالعـه    . ٥گوينـد کننـده مـي   گيري را رفتار مصرف   ايده به وسيله واحدهاي تصميم    

هـا بـه منظـور ايجـاد        هـا از کاالهـا، خـدمات يـا ايـده          يي را که در آن افراد يا گروه       فرايندها
با توجه بـه  . ٦کننده گويندکنند، رفتار مصرفها استفاده مي  رضايت و تامين نيازها و خواسته     

تر از نگـرش  کننده، وسيعتوان گفت اين شيوه نگرش به رفتار مصرفتعاريف ارائه شده مي  
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...ارائه يك مدل مفهومي از خريد  

کننـده بيـشتر بـر خريـدار و پـيش           را که در نگـرش سـنتي، رفتـار مـصرف          باشد؛ چ سنتي مي 
هاي بالفصل و نتايج فرايند خريد کاال تاکيد داشت در حـالي کـه در نگـرش جديـد،                    زمينه

کننـده بـر   گامي فراتر از اين نهاده و به بررسي تـاثيرات غيرمـستقيم شـناخت رفتـار مـصرف         
گيرنـد  يش از خريدار و فروشـنده را در بـر مـي           فرايند مصرف و ساير پيامدها و نتايجي که ب        

کننده فراينـدي پيچيـده و چنـد        با در نظر داشتن اين مهم که رفتار مصرف        . شودپرداخته مي 
ريـزي و  کننـده کليـد موفقيـت در برنامـه    بينـي رفتـار مـصرف   باشد، درک و پـيش   بعدي مي 

فرايندهاي بازاريـابي  کليه تصميمات و   . مديريت اين محيط در حال تغيير و دگرگوني است        
کننده بنا شده و تصور اتخاذ تصميمات کليـدي بازاريـابي بـدون     بر پايه درک رفتار مصرف    

با اين وجود اقدامات اساسـي خـوبي        . کننده غير ممکن است   درک و توجه به رفتار مصرف     
تصويب سياست  . براي گسترش و ترويج تجارت الکترونيکي در ايران صورت گرفته است          

کترونيکي جمهوري اسالمي ايران، طـرح تکفـا و قـانون تجـارت الکترونيکـي از                تجارت ال 
کسب و کار الکترونيکي کتاب نيـز چنـد سـالي اسـت کـه در                . شودجمله آنها محسوب مي   

هاي مجازي فـروش کتـاب، دولـت نيـز بـا      کشور آغاز شده است و عالوه بر تبليغات سايت    
سـعي در رونـق   ... ان، اسـاتيد ،خبرنگـاران و  هاي الکترونيکي کتاب به دانـشجوي  ارائه کارت 

  .بخشيدن به فروش اينترنتي کتاب داشته است

  هاخريد و فروش اينترنتي؛ مزايا و محدوديت. ۴

ها در ارتبـاط بـا خريـد    هاي خريد آنتوان محصوالت و خدمات را بر اساس ويژگي  مي
  :بندي نموداينترنتي به سه دسته طبقه

. اين نوع خريـدها مخـاطره انـدکي را در بـر دارنـد      :١ آساندردسر وخريدهاي بي) الف
توانند از  توانند در مورد اين نوع کاالها بسيار موفق باشند چرا که مي           هاي اينترنتي مي  فروش

هاي متعددي را با ارائه تخفيفات زيـاد و ارسـال راحـت بـراي خريـداران                 هر محصول نمونه  
  . گيردي اين دسته از خريدها قرار مير زمرهخريد اينترنتي کتاب نيز د. تامين نمايند
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1. Convenience Items  



پژوهشنامه بازرگاني 

ريزي و کسب اطالعات فراوان     اين دسته از خريدها به برنامه     : ١کاالهاي تحقيق شده  ) ب
هـا چنـدان ضـروري نيـست نيـاز          در مورد کاالهايي که حضور فيزيکي در حـين خريـد آن           

ت قبلـي دارنـد؛ نظيـر       در عين حالي که کاالهاي گران قيمتي هستند و نياز به اطالعـا            . دارند
  .افزارهاي کامپيوتري و لوازم الکتريکيانواع تورهاي تفريحي، لوازم و سخت

اين گروه کاالهايي بـا قيمـت متوسـط و دفعـات و تنـاوب               : ٢کاالهاي برگشت پذير  ) ج
از . توانـد بـا موفقيـت مواجـه شـود         کننده مـي  ها براي مصرف  خريد باال هستند که ارسال آن     

هـا، لـوازم آرايـشي و زيبـايي و حتـي غـذاهاي              تـوان از انـواع ويتـامين       مي جمله اين کاالها  
الزم بـه يـادآوري اسـت انجـام خريـدهاي اينترنتـي             . مخصوص مراسـم تـشريفاتي نـام بـرد        

دهند کنندگان به همان داليلي است که خريدهايشان را از طريق کاتالوگ انجام مي         مصرف
  . ارائه شده است۱که اين داليل در جدول 

  کنندگان از خريدهاي اينترنتي و کاتالوگي در آمريکا مقايسه داليل مصرف‐ ۱دول ج

  خريد کاتالوگي  خريد اينترنتي  داليل
   %٦٢   %٦٧  راحتي

   %٤٠   %٤١  قيمت مناسب

   %٤٠   %٣٣  فروشندگان ناشناخته
   %٣٩   %٢٨  تجربه گذشته از نام تجاري يا شرکت 

   %٣١   %١٦  ق پستمندي به دريافت محصول از طريعالقه
   %١٧   %١٣  در اختيار نداشتن زمان کافي براي مراجعه به فروشگاه

   %٧   %٧  توصيه دوستان

   %٥   %٤  مواجهه اتفاقي

 

Source: Hawkins & et al, 2007, 601 

خريدهاي اينترنتي نه تنها سرعت رشد بااليي نسبت به خريدهاي کاتالوگي دارند، بلکه             
تواند يـک   اينترنت مي . شوده سنتي خريد کاتالوگي نيز محسوب مي      به عنوان جايگزين شيو   

هـاي خريـدهاي   فروشگاه مجازي با ترکيب خوبي از انتخاب، راحتي، قيمت و ساير ويژگي          
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1. Researched Items  
2. Replenishment Goods 



...ارائه يك مدل مفهومي از خريد  

در يـک تحقيـق انجـام شـده در آمريکـا،             .١هاي سـنتي قلمـداد شـود      کاتالوگي يا فروشگاه  
اند که در جدول     اينترنتي ذکر کرده   کنندگان داليل خود را از عدم انجام خريدهاي       مصرف

  . ارائه شده است۲

   انجام خريدهاي اينترنتي عدمکنندگان از داليل مصرف‐ ۲جدول 

  درصد  توضيحات  درصد  کنندگانتمامي مصرف
   %٤٣  دهي اينترنتيهاي سفارشاعتمادي نسبت به شيوهبي

   %٣٤  ن از خريدلذت نبرد

   %٩  عدم مشاهده کاالي مورد نظر از نزديک
عدم تمايل فرد به انتظار براي دريافت کاالي 

  خريداري شده
٤%   

   %٣  قيمت بسيار باال

مصرف کنندگاني که به اينترنت دسترسي 
  .دارند

٥٣%   

   %٢٦  ساير داليل
مصرف کنندگاني که به اينترنت دسترسي 

  .ندارند
٤٧%   ‐  ‐  

 

Source: Hawkins & et al, 2007, 506 

کننـده حـداقل     خريد محصول به شـيوه اينترنتـي نيازمنـد آن اسـت کـه مـصرف                معموالً
اغلب . قرار دهد ) فروشنده(آدرس پستي و شماره کارت اعتباري خود را در اختيار شرکت            

خواهند و اين يکي از    هاي اينترنتي، اطالعات بيشتري را از افراد مي       فروشها و خرده  شرکت
کنندگاني که قصد خريد دارنـد از ارائـه اطالعـات           مصرف. مشکالت اين شيوه خريد است    

هـا در محـيط اينترنـت بـه دليـل مـشکالت            اين نگرانـي  . شخصي خود به افراد غريبه نگرانند     
هـاي خريـداران در     نگرانـي . کنـد امنيتي داد و ستدهاي اينترنتي تا حدودي افزايش پيدا مـي          

 عمـده بـر سـر راه رشـد     هـاي ها يکي از چـالش مورد امنيت و حفظ اطالعات خصوصي آن     
هـاي  فـروش  خـرده  ۲۰۰۱دهـد کـه در سـال        آمار نشان مـي   . کسب و کارهاي اينترنتي است    

 ميليـارد دالر بـراي حفـظ امنيـت و ايجـاد اعتمـاد در خريـداران هزينـه                    ۵/۵اينترنتي بالغ بـر     
 کـه   با وجود اين  .  ميليارد دالر افزايش پيدا کرد     ۵/۲۴ به   ۲۰۰۶اند که اين رقم در سال        کرده

____________________________________________________________________ 
 

. ،٥٠٦، ١٣٨٥ روستا و بطحايي.  



پژوهشنامه بازرگاني 

هـا نظيـر زنـان،      هاي جامعه وجود دارد، امـا در برخـي از گـروه           ها در ميان همه گروه    نگراني
افراد متاهل، سالمندان و افرادي کـه درآمـد و تحـصيالت بـاالتري دارنـد، بيـشتر بـه چـشم                      

  .١خورد مي

  ريد اينترنتي و عوامل موثر بر آنرفتار خ. ۵

وسـعه اسـتفاده از آن بـه عنـوان ابـزاري            پيدايش اينترنت، گسترش فناوري اطالعات و ت      
ها در تجارت الکترونيـک، پيامـدهاي متعـددي داشـته           هاي ميان مشتريان و بنگاه    براي مبادله 

تواننـد در  فروشان است که مـي هايي براي خردهترين اين پيامدها ايجاد فرصت از مهم . است
را ) مجـازي  (٢ار الکترونيکـي ها و به طور جهاني به مشتريان دسترسي يابنـد و بـاز     تمام مکان 

توان مهمترين ويژگي تجـارت الكترونيكـي از ديـدگاه    از اين روست که مي    . ٣تشکيل دهند 
يا فرد با كل مخاطبان و سازگار ساختن        ) بنگاه(بازرگاني را توانايي برقراري ارتباط سازمان       

مـوثر بـر   از سـوي ديگـر عوامـل       . هـا دانـست    فرد آن  ‐محصوالت و خدمات با نيازهاي فرد     
توان در قالب دو دسـته عوامـل        هاي اينترنتي را مي   تصميم و قصد خريد از طريق وب سايت       

عواملي مانند کمبود امنيت در شبکه اينترنت، پـايين بـودن           . بندي نمود بيروني و دروني طبقه   
اعتماد مشتريان به خريد مجازي، کيفيت سايت و مدل طراحي آن بـه ويـژه در نحـوه ارائـه                    

رغبتـي مـشتريان بـه انجـام دادن خريـدهاي         اطالعات مربوط به کاال را که به بـي         محصول و 
در عـين حـال     . بنـدي نمـود   توان در زمره عوامـل بيرونـي طبقـه        شود را مي  اينترنتي منجر مي  

شـود را   هايي که توسط خريـد اينترنتـي ممکـن مـي          نگرش، عادات و درک افراد از فرصت      
  .  نظر گرفتتوان به عنوان عوامل دروني درمي

  هاي خريداران اينترنتي ويژگي‐
امـروزه  . واضح است که خريداران اينترنتـي در درجـه اول بايـد کـاربر اينترنـت باشـند                 

خريداران اينترنتي بيشتر از ميان جواناني هستند که سـطح درآمـد بـاالتري نـسبت بـه سـاير                    
 اينترنتي، اين خريـداران     با وجود اين، همزمان با گسترش خريدهاي      . کاربران اينترنت دارند  
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...ارائه يك مدل مفهومي از خريد  

. ١شـوند هاي يک کاربر معمولي نزديـک مـي       شناختي به ويژگي  هاي جمعيت از نظر ويژگي  
بندي گروه طبقه هشت  اسکات و يارد خريداران اينترنتي را بر اساس رفتارهاي خريدشان به            

  :اندکرده
ز خريداران   درصد ا  ۲۴ درصد از کاربران اينترنت و       ۱/۱۱اين گروه   : ٢ عاشقان خريد  ‐۱

برنـد؛ از نظـر اسـتفاده از        اين افراد از خريـد اينترنتـي لـذت مـي          . دهنداينترنتي را تشکيل مي   
ايـن  . مند به ادامه اين قبيل عادات خريد هـستند        کامپيوتر در سطح بااليي قرار دارند و عالقه       

  . هاي اينترنتي هستندآل فروشگاهافراد، گروه هدف ايده
 درصـد از خريـداران   ۳۰ درصـد از کـاربران اينترنـت و    ۹روه  ايـن گـ   : ٣ ماجراجويان ‐۲

افراد ايـن گـروه بخـش کـوچکي از بـازار هـستند کـه فرصـت                . دهنداينترنتي را تشکيل مي   
دهند و نيازمنـد توجـه انـدکي از سـوي فروشـندگان             بزرگي را در اختيار بازاريابان قرار مي      

  . کننده استرنتي، سرگرماينترنتي هستند چرا که بر اين باورند که خريد اينت
ــران شــکاک‐۳ ــن گــروه  : ٤ فراگي ــت و  ۱۰اي  درصــد از ۱۵ درصــد از کــاربران اينترن

افراد اين گـروه بخـش کـوچکي از بـازار را تـشکيل      . دهندخريداران اينترنتي را تشکيل مي    
ه ها به خريد اينترنتي بيـشتر بـ       عدم تمايل آن  . دهند اما از پتانسيل رشد خوبي برخوردارند      مي

  .ها با کامپيوتر استدليل عدم آشنايي آن
اين افراد آگاهي بيشتري نسبت بـه کـامپيوتر دارنـد و از اينترنـت               : ٥ کاربران تجاري  ‐۴ 

  . کنندعمدتاً براي کارهاي تجاري استفاده مي
اين افـراد قابليـت بـااليي در اسـتفاده از کـامپيوتر و اينترنـت                : ٦ جستجوگران هراسان  ‐۵

  . کنندها مير وقت خود را صرف خريد سنتي در فروشگاهدارند اما بيشت
اين گروه سطح درآمد بااليي دارند، اما گروه هدف خـوبي           : ٧ افراد گريزان از خريد    ‐۶

براي فروشندگان اينترنتي نيستند چرا که تمايل ندارنـد منتظـر ارسـال کـاال باشـند و تمايـل                    
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  . دارند هنگام خريد، کاال را از نزديک ببينند
اين گروه افرادي هستند که بـا کـامپيوتر         : ١ افراد گريزان از هر نوع تکنولوژي جديد       ‐۷

اين افراد نسبت بـه  . کندها را گيج و سردرگم مي  آشنايي زيادي ندارند و استفاده از آن، آن       
  .کنندهاي ديگر زمان کمتري را صرف خريد اينترنتي ميبخش
ها، کـم درآمـدتر و از       ت به ساير بخش   افرادي هستند که نسب   : ٢ جويندگان سرگرمي  ‐۸

اين افراد در اينترنـت بـه دنبـال سـرگرمي و مـسائل تفريحـي        . تر هستند نظر تحصيالت پايين  
  .٣هستند و از خريد اينترنتي واهمه دارند

  هاي پذيرش تجارت الکترونيکي مدل‐
کننــدگان، رويکردهــا و جهــت مطالعــه پــذيرش تجــارت الکترونيکــي توســط مــصرف

ها، دو مدل پيکارنين و ديويس نسبت بـه         ي گوناگوني ارائه شده است که از ميان آن        ها مدل
  باشد؛تر ميتر و مورد قبولسايرين مهم

اين مدل به بررسي عوامل موثر بر استفاده اينترنتي از خـدمات و يـا               : ٤ مدل پيکارانين  ‐۱
 ارائه شده است، ۲۰۰۴اين مدل که توسط پيکارنين و همکارانش در سال  . پردازدکاالها مي 

 عامل منفعت، سهولت، لذت، اطالعات، ايمني وکيفيت ارتباط با اينترنـت را بـر مبـادالت         ۶
 . ٥دانداينترنتي کاال و خدمات موثر مي

هـاي  ترين مدل ترين و مورد قبول   اين مدل از مهم   ): TAM (٦ مدل پذيرش تکنولوژي   ‐۲
ايـن  .  توسط ديويس ارائه شده است     ۱۹۸۹باشد که در سال     پذيرش تجارت الکترونيکي مي   

دهد چرا مشتريان تکنولـوژي جديـد را قبـول يـا رد     کند که نشان ميمدل مبنايي را ارائه مي    
شـود متغيرهـاي    کند هنگامي که فناوري جديد به فرد ارائـه مـي          اين الگو بيان مي   . نمايندمي

دو عامـل   . گذاردتأثير مي متعددي بر تصميم او مبني بر چگونگي و زمان استفاده از فناوري             
مشخص و اصلي تأثيرگذار در اين مدل عبارتند از  احساس مفيد بودن  و احساس سـهولت                   

هـدف مـدل    . باشـد استفاده  که عوامل بنيادي و تعيين کننده در ميزان پذيرش کـاربران مـي              
____________________________________________________________________ 
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...ارائه يك مدل مفهومي از خريد  

TAM               ي تشريح عوامل تعيين کننده در پذيرش فناوري جديد از جملـه خـدمات الکترونيکـ 
هـا و تمـايالت انجـام        و مدل اين کار را با رديابي اثر عوامل خارجي بر باورها، نگرش             است

در اين مدل احساس مفيد بودن عبارت است از باور فرد دربـاره اينکـه اسـتفاده از                  . ١دهدمي
احساس سهولت استفاده نيـز ادراک کـاربران   . بخشدفناوري خاص، عملکرد او را بهبود مي  

گيري از سيستم الزم است يا نياز بـه زحمـت زيـادي نـدارد      که براي بهرهرا از ميزان تالشي   
دهد که سـهولت اسـتفاده و احـساس مفيـد بـودن بـر                نشان مي  TAMمدل  . ٢دهدتوضيح مي 

گذارد و آن هم به نوبه خود بر ايجـاد تمايـل اسـتفاده از فنـاوري مـؤثر                   نگرش فرد تأثير مي   
از ايـن مـدل در مـوارد    . گـذارد از فنـاوري اثـر مـي   است و آن نيز بر ميـزان اسـتفاده واقعـي            

متعددي استفاده شده است و کاربرد متعدد آن، باعث شده است کـه ايـن مـدل بـه يکـي از         
 .٣هاي معتبر در زمينه پذيرش فناوري تبديل شودمدل

ها توسط کـاربران، پـذيرش شـبکه         از اين مدل جهت مطالعه ميزان پذيرش ريزپردازنده       
همچنـين  .  نيـز اسـتفاده شـده اسـت        ٥هاي پـشتيبان تـصميم     و پذيرش سيستم   ٤جهاني اينترنت 

٦شيحپينمطالعات هونگ
نشان داده است که احساس مفيد بودن اثر بيشتري بر تمايـل افـراد    

 بــراي TAMکــه در مطالعــات ديــويس کــه از مــدل در اســتفاده از فنــاوري دارد، در حــالي
تفاده شده است، احساس سهولت استفاده، تأثير       پذيرش اينترنت اس  / آزمايش ميزان مقبوليت  

  .٧تري بر تمايل افراد داشته استبيشتر و مهم

  روش و مدل تحقيق. ۶

در اين تحقيق با توجه به عدم وجود مدلي بومي متناسب با شرايط فرهنگـي و اجتمـاعي     
هاي موجود جهـت تـشريح رفتـار خريـد            کشور، تالش شد مدلي جامع با درنظرگرفتن مدل       

هـاي  در مدل مفهومي ارائـه شـده، محـرک        . ترنتي کتاب، ارائه و مورد استفاده قرار گيرد       اين
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هـاي معاملـه، امنيـت اطالعـات و حفـظ حـريم             بيروني در قالب چهار متغيـر کـاهش هزينـه         
بنـدي شـده   شخصي، ساماندهي ارتباطات اطالعاتي و تسهيل روند انتخاب و دستيابي، طبقـه        

هاي شناختي احساس مفيد بودن و سهولت استفاده را بـه دنبـال             اين چهار متغير، پاسخ   . است
احساس مفيدبودن، احساس ارتقاي سطح عملکرد به کمک فنـاوري اسـت؛            . خواهد داشت 

بدين معنا که کاربر داراي ادراکي درباره چگونگي مفيدبودن فنـاوري در بـرآورده نمـودن                
باشـد   کارايي و افزايش دقت ميباشد که شامل کاهش زمان ارضاي نياز، افزايش          نيازش مي 

گيـري از     و احساس سهولت اسـتفاده، ادراک کـاربران را از ميـزان تالشـي کـه بـراي بهـره                   
اين دو پاسخ بر ابعاد نگرش فرد که متشکل از سه جزء            . ١دهد  سيستم الزم است، توضيح مي    
 تمايل نسبت باشد تأثير گذاشته و آن هم به نوبه خود بر ايجاد         شناختي، رفتاري و عاطفي مي    

تمايالت رفتاري نيز بـر ميـزان اسـتفاده واقعـي از فنـاوري              . ٢به استفاده از فناوري مؤثر است     
وجود حلقه بازخورد در مدل مفهومي ارائه شده، . گذارد  يعني خريد اينترنتي کتاب تاثير مي     

دل مـ . نمايـد تکرار رفتار خريد اينترنتي را با اصالح وضـعيت متغيرهـاي بيرونـي، ميـسر مـي                
  . ارائه شده است)۲(مفهومي مورد استفاده در اين پژوهش در شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کتاب در کشورينترنتيد اي خريالگو: قي تحقي مدل مفهوم.۲شکل 
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  قهاي تحقي فرضيه.۶‐۱

هـاي تعريـف شـده      هاي پژوهش همراه با شاخص    بر اساس مدل مفهومي تحقيق، فرضيه     
  : باشد، به شرح ذيل مي)۳(در جدول 

  .هاي معامله رابطه دارد خريد اينترنتي کتاب با کاهش هزينه‐۱
  .  امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي با توسعه خريد اينترنتي کتاب رابطه دارد‐۲
  . ساماندهي ارتباطات اطالعاتي با توسعه خريد اينترنتي کتاب رابطه دارد‐۳
 .ينترنتي کتاب رابطه دارد تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب با توسعه خريد ا‐۴

  هاي در نظر گرفته شدههاي تحقيق و شاخص فرضيه‐ ۳جدول 

  شاخص  فرضيه  شاخص  فرضيه
  کيفيت ارتباط مشتري و فروشنده   ترهاي خريد و فروش و قيمت پايينکاهش هزينه

  هاي معاملهکاهش هزينه  کيفيت و کميت اطالعات ارائه شده  املهامکان ارائه تخفيف در انجام مع

  روز بودن اطالعاتبه  سهولت پرداخت بها

  قابليت بازيابي سفارشات قبلي  هاسهولت مقايسه محتواي کتاب
  دسترسي تمام وقت به اطالعات  هاسهولت مقايسه قيمت کتاب

  سهولت دسترسي

  ساماندهي
   ارتباطات 
  اطالعاتي

  

   در اينترنتجستجوي موثر

  داري در اطالعات مشتريانامانت  سرعت باالتر دسترسي به کتاب

تسهيل روند انتخاب و 
  دستيابي به کتاب

 

  
  لذت باالتر

امنيت وحفظ 
  ايمني تبادل داده    شخصي حريم

  

  روش تحقيق. ۶‐۲

 و ١روش پژوهش با توجـه بـه ماهيـت موضـوع و اهـداف مـورد نظـر، از نـوع توصـيفي                    
امـل مـوثر بـر خريـد اينترنتـي کتـاب در             ژوهش، عو     در اين پ   ٣متغير مستقل .   است  ٢پيمايشي

هـاي معاملـه، امنيـت و حفـظ حـريم      باشد كه در قالب چهار فرضيه کاهش هزينـه  کشور مي 
شخــصي، ســاماندهي ارتباطــات اطالعــاتي و تــسهيل رونــد انتخــاب و دســتيابي بــه کتــاب   

 باشـد كـه ايـن پـژوهش        نيـز خريـد اينترنتـي کتـاب مـي          ٤متغير وابسته . بندي شده است   طبقه
 . درصـد بررسـي نمايـد   ۹۹ي آن را در سـطح اطمينـان   درصدد است عوامل موثر بر توسعه

هـا، از   همچنين در اين تحقيق عـالوه بـر آمـار توصـيفي، جهـت ارزيـابي و بررسـي فرضـيه                    
____________________________________________________________________ 

 

1. Descriptive Research. 
2. Survey Research. 
3. Independent Variable. 
4. Dependent Variable. 
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اسکوار و جهت ارزيابي و مقايسه ميانگين نظرات دانشجويان و استادان، از            هاي کاي آزمون
  . ه شده استاستيودنت استفادآزمون تي

  گيري جامعه پژوهش و روش نمونه.۶‐۳

جامعه آماري اين تحقيق متشکل از دو گروه استادان و دانـشجوياني اسـت کـه حـداقل                  
گيـري، از شـيوه       در ايـن تحقيـق بـراي نمونـه        . انـد يکبار تجربه خريد اينترنتي کتـاب داشـته       

تحت (هاي کشورمام دانشگاهبدين منظور ابتدا ت. ١اي بهره برده شده است گيري خوشه نمونه
ي از خوشـه  . بنـدي شـدند   ، در شش خوشه طبقـه     )پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري     

هاي غرب و شمال غـرب      ي دانشگاه هاي شمال کشور، دانشگاه مازندران؛ از خوشه      دانشگاه
هاي شـرق کـشور، دانـشگاه فردوسـي مـشهد؛ از      ي دانشگاهکشور، دانشگاه تبريز؛ از خوشه  

ــ ــشگاههخوش ــشگاه  ي دان ــشور، دان ــزي ک ــاي مرک ــه  ه ــيراز؛ از خوش ــفهان و ش ــاي اص ي ه
هاي تهران بـا    ي دانشگاه هاي جنوب کشور، دانشگاه شهيد چمران اهواز و از خوشه          دانشگاه

توجه به جايگاه علمي و حجم دانشجويان و استادان شـاغل در آن، شـش دانـشگاه تربيـت                  

حجم . شريف انتخاب گرديد   شهيد بهشتي و صنعتي    مدرس، عالمه طباطبايي، تهران، شاهد،    
سپس از  . ٣ نفرتعيين شد  ۳۸۴ بر اساس فرمول کوکران،    ٢ي دانشجويان و استادان   نمونه جامعه 

.  دانـشجو انتخـاب گرديـد      ۱۶هر دانـشگاه بطـور تـصادفي دو دانـشکده و از هـر دانـشکده                 
 مطلوب و قابل قبـولي  بوده است که نرخ  % ۹۲/۹۱همچنين ميانگين نرخ بازگشت پرسشنامه      

  . باشدمي
   پرسشنامه٥ و روايي٤ پايايي‐

ســواالت پرســشنامه بــا اســتفاده از بررســي متــون و مــستندات علمــي پيرامــون پــذيرش  
. هاي اطالعاتي و همچنين با استفاده از نظـرات كارشناسـان، طراحـي و تـدوين شـد                  فناوري

 از روش اعتبـار صـوري و        ضمن آنکه براي تعيـين روايـي متغيرهـاي اصـلي ايـن پـژوهش،              
____________________________________________________________________ 

 

. ٤٠٢:١٣٨٣ الواني و همکاران؛.  

. نفر١٢٠٣٧٥٠ و ١٧١٣٦٥٢تعداد دانشجويان و استادان به ترتيب (١٣٨٧ گزارش ملي آموزش عالي ايران؛ (.  

.١٣٣؛ ١٣٨٣ سرايي؛.  
4. Validity. 
5. Reliability. 



...ارائه يك مدل مفهومي از خريد  

هـا از ضـريب آلفـاي کرونبـاخ کـه             براي بررسي پايايي پرسـشنامه    . محتوايي استفاده گرديد  
 کـه ميـانگين ضـريب آلفـاي         ١شـود بهـره بـرده شـد       براي سواالت چند مقياسي استفاده مـي      

 بـوده اسـت کـه ضـريب نـسبتاً خـوبي بـوده و                ۸۷۷۵/۰کرونباخ بدست آمده براي متغيرها،      
  . باشدنده پايا بودن پرسشنامه براي کاربرد مورد نظر و ارزيابي متغيرها ميده نشان

 هاها و بررسي فرضيههاي تحقيق؛ تجزيه و تحليل دادهيافته

دهـد  هاي پژوهش برحسب جنسيت دانشجويان پاسخگو نـشان مـي         تجزيه و تحليل يافته   
ضمن آن. اندث بوده درصد دانشجويان مون۲۵ درصد پاسخگويان، دانشجويان مذکر و ۷۵

ــا    ــشجويان مقطــع کارشناســي ارشــد ب ــشجويان  % ۹۹/۵۹کــه دان ــس از آن دان ــشترين و پ بي
بر . اندساير پاسخگويان را تشکيل داده    % ۱۲/۱۴و  % ۸۹/۲۵کارشناسي و دکتري به ترتيب با       

از % ۲/۴۷ ارائــه شــده اســت، ميــزان آگــاهي ۴اســاس نتــايج ايــن پــژوهش کــه در جــدول  
ــذکر ــشجويان م ــاوري   % ۲۲ و دان ــت و فن ــامپيوتر، اينترن ــش ک ــث از دان ــشجويان مون از دان

در عين حال ميزان کاربرد و اسـتفاده        . باشدهاي کشور در حد زياد مي     اطالعات در دانشگاه  
از دانـشجويان مـذکر و مونـث در حـد     % ۱/۶۶و % ۲/۶۷از کامپيوتر و اينترنت به ترتيـب در     

هاي مربوط به استادان نيز نشان       تجزيه و تحليل داده    نتايج حاصل از  . زياد ارزيابي شده است   
از اســتادان کــشور از دانــش کــامپيوتر، اينترنــت و فنــاوري % ۱/۵۳دهــد ميــزان آگــاهي مــي

از % ۱/۸۸باشد اما ميزان کاربرد و استفاده از کامپيوتر و اينترنت از سـوي             اطالعات، زياد مي  
  .  استادان در حد زياد گزارش شده است

 ميزان آگاهي از دانش کامپيوتر و فناوري اطالعات و کاربرد آن از سوي ‐ ۴جدول 
  دانشجويان و استادان

  (%)دانشجويان  (%)دانشجويان
  طيف  گويه

  مونث  مذکر
  طيف  گويه  (%)استادان

  مونث  مذکر
  (%)استادان

  ۱/۸۸  ۱/۶۶  ۲/۶۷  زياد  ۱/۵۳  ۲۲  ۲/۴۷  زياد
  ۵/۱۰  ۵/۳۰  ۲/۲۸  متوسط  ۴/۳۶  ۶/۷۴  ۳/۴۳  متوسط

ميزان آگاهي از دانش 
کامپيوتر، اينترنت و 

  ۵/۱۰  ۴/۳  ۵/۹  کم  فناوري اطالعات

ان کاربرد و ميز
  استفاده از

  ۴/۱  ۴/۳  ۶/۴  کم  کامپيوتر و اينترنت
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  جمع  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  جمع

____________________________________________________________________ 
 

. ٣١٨:١٣٨٣ الواني و همکاران؛.  
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  :پردازيمی پژوهش ميی چهار فرضيهدر ادامه به بررسي و مطالعه

  هاي معامله هزينهکاهش: بررسي فرضيه اول

0H :هاي معامله رابطه داردخريد اينترنتي کتاب با کاهش هزينه.  

1H :هاي معامله رابطه نداردخريد اينترنتي کتاب، با کاهش هزينه.  
 بدسـت  دارياسکوار و سطح معنيها با استفاده از آزمون کاينتايج تجزيه و تحليل داده 

هاي معامله و خريد اينترنتـي کتـاب        ي بين دو متغير هزينه    نشان داد رابطه  ) sig=0/000(آمده  
 پذيرفتـه شـده و خريـد    0Hباشد؛ بدين معنـا کـه فـرض         معنادار مي  ۹۹/۰در سطح اطمينان    

هاي مرات شاخص همچنين ميانگين ن  . هاي معامله رابطه دارد   اينترنتي کتاب، با کاهش هزينه    
ي مطـرح شـده در ايـن فرضـيه از سـوي اسـتادان و دانـشجويان نـشان داد کـاهش                       سه گانـه  

هـاي ايـن   تر، بيشترين نمره را در ميان ساير شـاخص   هاي خريد و فروش و قيمت پايين       هزينه
شاخص ياد شده،    در حالي که  . فرضيه از نقطه نظر دانشجويان، به خود اختصاص داده است         

ترين نمره را از نقطـه نظـر اسـتادان کـسب نمـوده و در مقابـل سـهولت پرداخـت بهـا،                پايين
. ها از نقطه نظر اين گروه از پاسخگويان کسب نموده است       باالترين نمره را در ميان شاخص     

هـاي معاملـه بـر حـسب        همچنين نتايج بررسي تاثير خريد اينترنتي کتـاب بـر کـاهش هزينـه             
 و سـطح  F  از اين سـتون، مقـدار  ۱رديف .  ارائه شده است۵ل  و در جدوIمتغيرها در ستون 

دهد پاسخگويان مذکر و مونث بـه ميـزان مـشابهي             نشان مي ) ۹۳۴/۰(معناداري بدست آمده  
 دورديـف   . شودهاي معامله مي  معتقدند خريد و فروش اينترنتي کتاب موجب کاهش هزينه        

دهـد پاسـخگويان بـا        نـشان مـي   ) ۱۱۵/۰( و سطح معناداري بدست آمـده      F، مقدار Iاز ستون   
تحصيالت مختلف به ميزان مشابهي معتقدند خريد و فروش اينترنتي کتاب موجـب کـاهش    

 و ســطح معنــاداري بدســت  F، مقــدارI از ســتون سـه رديــف . شــودهــاي معاملــه مـي هزينـه 
دهد پاسخگويان به ميزان مشابهي معتقدند خريـد و فـروش اينترنتـي               نشان مي ) ۱۲۴/۰(آمده

 و سـطح   F، مقـدار I از سـتون  چهاررديف . شودهاي معامله ميوجب کاهش هزينهکتاب م
دهد بـين نظـرات پاسـخگويان بـا ميـزان اسـتفاده از                نشان مي ) ۰۹/۰(معناداري بدست آمده    

هـاي معاملـه    رايانه در مورد بررسي تاثير خريد و فـروش اينترنتـي کتـاب بـر کـاهش هزينـه                  
  و سـطح معنـاداري بدسـت    F ، مقـدار I از ستون پنجف ردي. داري وجود نداردتفاوت معني

  



...ارائه يك مدل مفهومي از خريد  

   خريد اينترنتي کتاب بر حسب متغيرهاي جمعيت شناختيرابطهبررسي  ‐ ۵جدول 
  )دانشجويان و استادان(مقايسه نظرات پاسخگويان و 
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دهد بين ميـانگين نظـرات دو گـروه در مـورد تـاثير خريـد و فـروش                     نشان مي ) ۰۱/۰(آمده  
داري وجود دارد و دانـشجوياني کـه   هاي معامله تفاوت معنيبر کاهش هزينهاينترنتي کتاب   

ها مشغول  هاي تهران به تحصيل مشغولند، بيش از دانشجوياني که در ساير استان           در دانشگاه 
هاي معامله  باشند معتقدند خريد و فروش اينترنتي کتاب موجب کاهش هزينه         به تحصيل مي  

نـشان  ) ۰۰۰/۰(و سـطح معنـاداري بدسـت آمـده      t مقـدار ، I از سـتون  ششرديف . شودمي
دهد بين ميانگين نظرات دو گروه در مورد تاثير خريد و فروش اينترنتي کتاب بر کاهش             مي

که دانـشجويان بـيش از اسـتادان         ايداري وجود دارد؛ به گونه    هاي معامله تفاوت معني   هزينه
 .شودهاي معامله مي هزينهمعتقدند که خريد و فروش اينترنتي کتاب موجب کاهش

   امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي:بررسي فرضيه دوم

0H :امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي با توسعه خريد اينترنتي کتاب رابطه دارد.  

1H :نداردامنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي با توسعه خريد اينترنتي کتاب رابطه .  
داري بدسـت  اسکوار و سطح معنيها با استفاده از آزمون کاينتايج تجزيه و تحليل داده 

ي بين دو متغير امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي بـا            نشان داد رابطه  ) sig=0/000(آمده  
 0Hباشـد؛ بـدين معنـا کـه فـرض            معنادار مـي   ۹۹/۰خريد اينترنتي کتاب در سطح اطمينان       

پذيرفته شده و امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي بـا توسـعه خريـد اينترنتـي کتـاب در                    
همچنين ميانگين نمرات دو شاخص مطرح شده در ايـن فرضـيه از سـوي        . کشور رابطه دارد  

هـاي  استادان و دانشجويان نشان داد ايمني تبادل داده، بيشترين نمره را در ميان ساير شاخص     
در حالي کـه شـاخص يـاد    .  نقطه نظر دانشجويان، به خود اختصاص داده استاين فرضيه از  
داري در تـرين نمـره را از نقطـه نظـر اسـتادان کـسب نمـوده و در مقابـل امانـت                 شده، پـايين  

ها از نقطه نظر اين گروه از پاسخگويان        اطالعات مشتريان، باالترين نمره را در ميان شاخص       
شخـصي بـر    بررسي تاثير امنيت اطالعات و حفـظ حـريم  همچنين نتايج  . کسب نموده است  

.  ارائه شـده اسـت  )۵( و در جدول  IIتوسعه خريد اينترنتي کتاب بر حسب متغيرها در ستون          
دهـد بـين    نـشان مـي  ) ۰۰۱/۰(و سطح معناداري بدست آمده F  از اين ستون، مقدار۱رديف 

 و حفـظ حـريم شخـصي بـر     در مورد تاثير امنيت دانشجويان مذکر و مونث ميانگين نظرات
داري وجـود دارد و دانـشجويان مونـث         توسعه خريد و فروش اينترنتي کتاب تفـاوت معنـي         
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بيش از دانشجويان مذکر معتقدند امنيت و حفظ حريم شخصي بـر توسـعه خريـد و فـروش              
 و سـطح معنـاداري بدسـت آمـده      F، مقـدار II از ستون دورديف . اينترنتي کتاب تاثير دارد

دهد پاسخگويان با تحصيالت مختلف به ميزان مشابهي معتقدند امنيـت و              شان مي ن) ۸۰۵/۰(
، II از سـتون     سـه رديـف   . حفظ حريم شخصي بر توسـعه خريـد اينترنتـي کتـاب تـاثير دارد              

دهـد بـين نظـرات پاسـخگويان بـا       نشان مـي ) ۴۳/۰( و سطح معناداري بدست آمده  Fمقدار
و فناوري اطالعات در مورد تاثير امنيت اطالعات        هاي مختلف از دانش رايانه      ميزان آگاهي 

. داري وجـود نـدارد    و حفظ حريم شخصي بر توسـعه خريـد اينترنتـي کتـاب تفـاوت معنـي                
دهد بين  نشان مي) ۰۹۷/۰( و سطح معناداري بدست آمده  F، مقدارII از ستون چهاررديف 

ررسي تاثير امنيت اطالعـات     نظرات پاسخگويان با توجه به ميزان استفاده از رايانه در مورد ب           
. داري وجـود نـدارد    و حفظ حريم شخصي بر توسـعه خريـد اينترنتـي کتـاب تفـاوت معنـي                

دهـد   نـشان مـي  ) ۰۰۳/۰(و سطح معناداري بدست آمده  F  ، مقدارII از از ستون پنجرديف 
بين ميانگين نظرات دو گروه در مورد تاثير امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي بر توسعه  

اي کـه دانـشجويان مـشغول بـه         به گونه . داري وجود دارد  يد اينترنتي کتاب تفاوت معني    خر
ها، بيش از دانشجوياني که در تهـران بـه تحـصيل مـشغولند معتقدنـد                تحصيل در ساير استان   

 ۶رديـف   . امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي بر توسعه خريد اينترنتي کتاب تـاثير دارد             
 ميانگين ميزان تـاثير امنيـت اطالعـات و حفـظ حـريم شخـصي بـر                  يدهنده نشان IIاز ستون   

. باشـد توسعه خريد اينترنتي کتاب بر حسب دو گـروه دانـشجويان و اسـتادان پاسـخگو مـي                 
دهد بين ميانگين نظرات دو گروه  نشان مي) ۰۱۱/۰( و سطح معناداري بدست آمده  t مقدار

 توسعه خريد اينترنتي کتاب تفاوت      در مورد تاثير امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي بر         
اي که دانشجويان بيش از استادان معتقدند امنيـت اطالعـات           داري وجود دارد؛ به گونه    معني

  . و حفظ حريم شخصي بر توسعه خريد و فروش اينترنتي کتاب تاثير دارد

  ساماندهي ارتباطات اطالعاتي : بررسي فرضيه سوم

0H :ارتباطات اطالعاتي با توسعه خريد اينترنتي کتاب در کشور رابطه داردساماندهي .  

1H :ساماندهي ارتباطات اطالعاتي با توسعه خريد اينترنتي کتاب در کشور رابطه ندارد.  

داري بدسـت  اسکوار و سطح معنيها با استفاده از آزمون کاينتايج تجزيه و تحليل داده 
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دهد که رابطـه بـين دو متغيـر سـاماندهي ارتباطـات اطالعـاتي و                نشان مي ) sig=0/000(آمده
 0Hباشـد؛ بـدين معنـا کـه فـرض            معنادار مـي   ۹۹/۰خريد اينترنتي کتاب در سطح اطمينان       

پذيرفته شده و ساماندهي ارتباطات اطالعاتي با توسعه خريد اينترنتي کتاب در کشور رابطه              
هاي شش گانه مطرح شـده در ايـن فرضـيه از سـوي               همچنين ميانگين نمرات شاخص    .دارد

روز بــودن اطالعــات، بيــشترين نمــره را در ميــان ســاير اســتادان و دانــشجويان نــشان داد بــه
هاي اين فرضيه هم از نقطه نظـر دانـشجويان و هـم از نقطـه نظـر اسـتادان، بـه خـود                        شاخص

وي مــوثر در اينترنــت نيــز نــسبت بــه ســاير  شــاخص امکــان جــستج. اختــصاص داده اســت
حال آن کـه    . ها از نقطه نظر دانشجويان، نمره بااليي را به خود اختصاص داده است             شاخص

ترين نمره را هم از نقطه نظر استادان و هـم از نقطـه              کيفيت ارتباط مشتري و فروشنده، پايين     
ي تــاثير ســاماندهي همچنــين نتــايج بررســ. نظــر دانــشجويان بــه خــود اختــصاص داده اســت

 و  IIIارتباطات اطالعاتي بر خريد و فروش اينترنتي کتاب بر حسب ساير متغيرهـا در سـتون                 
و سـطح معنـاداري بدسـت     t ، مقدارIII از ستون يكرديف .  ارائه شده است)۵(در جدول 

دهد بين ميانگين نظرات دانشجويان مـذکر و مونـث در مـورد تـاثير       نشان مي ) ۰۰۶/۰(آمده  
داري يل روند انتخاب و دستيابي به کتاب بر توسعه خريد اينترنتي کتـاب تفـاوت معنـي                تسه

اي که دانشجويان مونث بيش از دانشجويان مذکر معتقدنـد سـاماندهي            وجود دارد؛ به گونه   
، III از سـتون     دورديـف   . باشـد ارتباطات اطالعاتي بر توسعه خريد اينترنتي کتاب موثر مـي         

دهد بـين نظـرات پاسـخگويان بـا       نشان مي ) ۰۰۵/۰(اري بدست آمده    د و سطح معني   Fمقدار
تحصيالت مختلف در مورد تاثير ساماندهي ارتباطات اطالعـاتي بـر توسـعه خريـد اينترنتـي           

داري وجود دارد؛ به طوري كه بـا افـزايش تحـصيالت ميـانگين نظـرات        کتاب تفاوت معني  
عاتي بر توسعه خريد اينترنتي کتاب افزايش       افراد نيز در مورد تاثير ساماندهي ارتباطات اطال       

نـشان  ) ۰۲۸/۰(داري بدسـت آمـده     و سـطح معنـي     F، مقـدار  III از ستون    سهرديف  . مي يابد 
دهد پاسخگوياني كه آگاهي متوسط از رايانه و فناوري اطالعـات دارنـد بـيش از سـاير                    مي

. باشـد  کتاب مـوثر مـي     افراد معتقدند ساماندهي ارتباطات اطالعاتي بر توسعه خريد اينترنتي        
دهـد   نشان مـي ) ۰۰۱/۰(داري بدست آمده  و سطح معني F، مقدارIII از ستون چهاررديف 

انـد بـيش از ديگـران معتقدنـد کـه           پاسخگوياني كه به ميـزان زيـاد از رايانـه اسـتفاده كـرده             
ز  ا پـنج رديـف   . باشـد ساماندهي ارتباطات اطالعاتي بر توسعه خريد اينترنتي کتاب موثر مي         
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دهـد بـين ميـانگين     نـشان مـي  ) ۳۱۸/۰(داري بدسـت آمـده   و سطح معنـي  t ، مقدارIIIستون 
نظرات دو گروه دانشجوياني که در تهران به تحصيل مشغولند در مقايسه با دانشجوياني کـه             

باشند، در مورد تاثير ساماندهي ارتباطـات اطالعـاتي         ها مشغول به تحصيل مي    در ساير استان  
، III از سـتون   شـش رديـف   . داري وجـود نـدارد    اينترنتي کتاب تفاوت معني   بر توسعه خريد    

ي ميانگين ميزان تاثير سـاماندهي ارتبـاط اطالعـاتي بـر توسـعه خريـد و فـروش                   دهندهنشان
و سـطح   t مقـدار . اينترنتي کتاب بر حسب دو گروه دانشجويان و استادان پاسخگو مي باشد

هد بين ميانگين نظرات دو گـروه در مـورد تـاثير            د  نشان مي ) ۰۱۸/۰(معناداري بدست آمده    
داري وجود دارد؛ ساماندهي ارتباطات اطالعاتي بر توسعه خريد اينترنتي کتاب تفاوت معني  

که دانشجويان بيش از استادان معتقدند سـاماندهي ارتباطـات اطالعـاتي بـر توسـعه                طوريبه
  .باشدخريد اينترنتي کتاب موثر مي

   تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب :بررسي فرضيه چهارم

0H :تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب با توسعه خريد اينترنتي کتاب رابطه دارد.  

1H :تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب با توسعه خريد اينترنتي کتاب رابطه ندارد.  
داري بدسـت  اسکوار و سطح معنيها با استفاده از آزمون کايحليل دادهنتايج تجزيه و ت 

نشان داد که رابطه بين دو متغير تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتـاب         ) sig=0/000(آمده  
 0Hباشد؛ بدين معنـا کـه فـرض          معنادار مي  ۹۹/۰و خريد اينترنتي کتاب در سطح اطمينان        

شده و تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب با توسـعه خريـد اينترنتـي کتـاب در                   پذيرفته  
  . کشور رابطه دارد

هـاي  ها، بيشترين نمره را در ميان ساير شاخصبر اين اساس سهولت مقايسه قيمت کتاب  
هـا بيـشترين نمـره را در        اين فرضيه از نقطه نظر دانشجويان و سهولت مقايسه محتواي کتاب          

. هـاي ايـن فرضـيه از نقطـه نظـر اسـتادان بـه خـود اختـصاص داده اسـت                     ير شاخص ميان سا 
همچنين لذت باالتر، کمترين نمره را هم از نقطه نظر استادان و هم از نقطه نظـر دانـشجويان          

همچنين نتايج بررسي تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب          . به خود اختصاص داده است    
 ارائـه   )۵( و در جـدول      IVب بر حسب ساير متغيرها در ستون        بر خريد و فروش اينترنتي کتا     

نشان ) ۰۲۲/۰(داري بدست آمده و سطح معني t ، مقدارIV از ستون يكرديف  .شده است
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دهد بين ميانگين نظرات دو گروه در مورد تاثير تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب                  مي
وجـود دارد و دانـشجويان مونـث بـيش از           داري  بر توسعه خريد اينترنتي کتاب تفاوت معني      

دانشجويان مذکر معتقدند تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب بر توسعه خريد اينترنتـي               
 داري بدسـت آمـده   و سـطح معنـي   F، مقـدار IV از سـتون  دورديـف  . باشـد کتاب موثر مي

ثير تـسهيل   دهد بين نظرات پاسخگويان با تحصيالت مختلف در مـورد تـا             نشان مي ) ۹۲۰/۰(
داري وجـود  روند انتخاب و دستيابي به کتاب بر توسعه خريد اينترنتي کتـاب تفـاوت معنـي         

ندارد و پاسخگويان با تحصيالت مختلف به ميزان مشابهي معتقدند تسهيل رونـد انتخـاب و                
، IV از سـتون  سـه رديـف  . باشـد دستيابي به کتاب بر توسعه خريد اينترنتي کتـاب مـوثر مـي       

دهـد پاسـخگويان بـه ميـزان      نـشان مـي  ) ۱۶۷/۰(داري بدسـت آمـده   سطح معنـي  و  Fمقدار
مشابهي معتقدند تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب بـر توسـعه خريـد اينترنتـي کتـاب                   

) ۰۰۱/۰(داري بدست آمـده   و سطح معني F، مقدارIV از ستون چهاررديف . باشدموثر مي
يزان استفاده از رايانه در مورد بررسي تاثير تـسهيل          دهد بين نظرات پاسخگويان با م       نشان مي 

داري روند انتخاب و دستيابي به کتاب بر توسعه خريد و فروش اينترنتي کتاب تفاوت معني              
انـد بـيش از ديگـران معتقدنـد         وجود دارد و پاسخگوياني كه زيـاد از رايانـه اسـتفاده كـرده             

. باشـد ريـد اينترنتـي کتـاب مـوثر مـي         تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب بـر توسـعه خ           
دهد بين  نشان مي) ۰۳۰/۰(داري بدست آمده و سطح معنيt ، مقدار IV از ستون پنجرديف 

ميانگين نظرات دو گروه در مورد تاثير تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتـاب بـر توسـعه                   
اني کـه در سـاير      کـه دانـشجوي   طوريداري وجود دارد؛ به   خريد اينترنتي کتاب تفاوت معني    

ها به تحصيل مشغولند بيش از دانشجوياني که در تهران به تحصيل مـشغولند معتقدنـد                استان
. باشـد تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب بـر توسـعه خريـد اينترنتـي کتـاب مـوثر مـي                    

، نشان دهنده ميانگين ميزان تاثير تسهيل روند انتخاب و دستيابي بـه      IV از ستون    ششرديف  
کتاب بر توسعه خريد اينترنتي کتاب بـر حـسب دو گـروه دانـشجويان و اسـتادان پاسـخگو                    

دهد بين ميانگين نظرات  نشان مي) ۰۰۷/۰(داري بدست آمده و سطح معني t مقدار. باشد مي
دو گروه در مورد تاثير تسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتـاب بـر توسـعه خريـد اينترنتـي                     

ي وجود دارد؛ بدين معنـا کـه دانـشجويان بـيش از اسـتادان معتقدنـد                 دارکتاب تفاوت معني  
  . باشدتسهيل روند انتخاب و دستيابي به کتاب بر توسعه خريد اينترنتي کتاب تاثيرگذار مي
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  هاي تحقيق، نتايج و پيشنهاداتخالصه يافته

در چهـار فرضـيه      درصـد    يـك  در سـطح خطـاي       0H بر اساس نتايج تحقيق، فرض       ‐۱
تـوان اذعـان داشـت کـاهش         درصـد مـي    ۹۹مورد تاييد قرار گرفت؛ لذا در سـطح اطمينـان           

هاي معامله، امنيت اطالعات و حفظ حريم شخصي، ساماندهي ارتباطات اطالعـاتي و             هزينه
  .باشد کتاب درکشور موثر مي کتاب بر توسعه خريد ايترنتي تسهيل روند انتخاب ودستيابي به

 درصد دانشجويان مونث از دانـش       ۲۲اس نتايج اين پژوهش ميزان آگاهي تنها         بر اس  ‐۲
کامپيوتر، اينترنت و فناوري اطالعات، در حد زياد گـزارش شـد کـه ايـن ميـزان نـسبت بـه                      

ريـزي جهـت ارتقـاي دانـش        لذا لزوم برنامـه   . باشد درصد کمتر مي   ۲/۲۵دانشجويان مذکر،   
  .  رسد و فناوري اطالعات، بسيار ضروري بنظر ميدانشجويان مونث از کامپيوتر، اينترنت

 نتايج نشان داد ميزان آگاهي دانشجويان پسر از دانش کـامپيوتر، اينترنـت و فنـاوري                 ‐۳
باشد؛ اما در مورد ميزان کاربرد       درصد بيشتر مي   ۲/۲۵اطالعات نسبت به دانشجويان مونث،      

صدي ميان دانشجويان مذکر و مونـث       و استفاده از کامپيوتر و اينترنت تنها اختالف يک در         
 درصد  ۰۶/۵۱اطالعات در     همچنين ميزان آگاهي از دانش رايانه و فناوري       . شود  مشاهده مي 

 درصد از دانشجويان در حد      ۳۷/۶۶دانشجويان در حد متوسط و استفاده و کاربرد رايانه در           
يان از فنـاوري  شود جهت ارتقاي سـطح دانـش دانـشجو   لذا پيشنهاد مي. زياد برآورد گرديد 
  . هاي الزم در واحدهاي دانشگاهي در نظر گرفته شوداطالعات، آموزش

هـاي سـاماندهي ارتباطـات اطالعـاتي، تـسهيل رونـد             براساس نتايج تحقيـق، فرضـيه      ‐۴
هـاي  انتخاب و دستيابي به کتاب، امنيت اطالعات و حفظ حـريم شخـصي و کـاهش هزينـه              

، ۴۱/۷۳م استادان به ترتيب بـا کـسب ميـانگين نمـره             خريد، هم از نقطه نظر دانشجويان و ه       
هاي تحقيق  ضمن آنکه فرضيه  . هاي اول تا چهارم گشتند     حائز رتبه  ۷۲/۶۵ و   ۶۵/۶۸،  ۳۲/۶۹

  . با شدت بيشتري از سوي دانشجويان نسبت به استادان، مورد تاييد قرار گرفتند
و اسـتادان در چهـار   دهد بـين ميـانگين نظـرات دو گـروه دانـشجويان        نتايج نشان مي ‐۵

داري وجود دارد؛ بطوريکه در هر چهـار فرضـيه، دانـشجويان بـيش از               فرضيه، تفاوت معني  
استادان معتقد به تاثيرگذاري متغيرهاي مورد نظر بر توسعه خريد اينترنتي کتـاب در کـشور                

هـاي بـاالتر دانـشجويان نـسبت بـه خريـد            تواند نـشان دهنـده حـساسيت      اين امر مي  . اندبوده
هـاي فـروش    شـود ايـن موضـوع در تـدوين اسـتراتژي          لذا پيشنهاد مـي   . اينترنتي کتاب باشد  
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  .اينترنتي کتاب مورد توجه قرار گيرد
هاي مطرح شده در تحقيـق بـا در نظـر گـرفتن نمـره کـسب       بندي نهايي شاخص   رتبه ‐۶

  .  ارائه شده است)۶(شده توسط هر شاخص در جدول 

  هاي مربوطه و نمراتهاي تحقيق، شاخصضيهبندي فر مقايسه و رتبه‐ ۶جدول 
  کسب شده به تفکيک دانشجويان و استادان

ميانگين نمره    ميانگين نمره کسب شده به تفکيک شاخص 
  دانشجويان  استادان  فرضيه
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ترسي تمام وقت به اطالعـات      روز بودن اطالعات و دس    بر اساس اطالعات اين جدول، به     
و  هـاي خريـد  ها و لـذت بـاالتر و کـاهش هزينـه    ترين شاخصبه ترتيب به عنوان پر اهميت

نظـر دانـشجويان و اسـتادان    هـا از نقطـه  تـرين شـاخص   تر بـه عنـوان کـم اهميـت        قيمت پايين 
  . شناسايي گرديد

 )۷( نيز درجدول    هاي تحقيق  خالصه نتايج تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر فرضيه        ‐۷
  ارائه شده است؛

  هاي تحقيقشناختي بر فرضيه خالصه نتايج تاثير متغيرهاي جمعيت‐ ۷جدول 

  جنسيت  متغيرها  فرضيه
مقطع 

  تحصيلي
هاي ميزان آگاهي

  فناوري اطالعات

ميزان 
کاربرد 

  رايانه

محل 
  دانشگاه

  تهران       هاي معاملهکاهش هزينه  ١

٢  
امنيت و حفظ حريم 

 شخصي
     مونث

ساير 
  هااستان

٣  
ساماندهي ارتباطات 

 اطالعاتي
  مونث

افزايش 
  مقطع

    زياد  متوسط

٤  
تسهيل روند انتخاب و 

  دستيابي به کتاب
  زياد      مونث

ساير 
  هااستان

  
  :بر اين اساس

 جنسيت تنها در فرضيه نخست بر توسعه خريد اينترنتي کتاب موثر نبوده و در سه                ‐۷‐۱
 مـذکر، اعتقـاد بـه تاثيرگـذاري         ، پاسـخگويان مونـث بـيش از پاسـخگويان         ۴ و   ۳،  ۲فرضيه  

بنـابراين الزم اسـت     . انـد متغيرهاي مربوطه بر توسعه خريد اينترنتي کتـاب در کـشور داشـته            
هـاي بـاالي جـنس مونـث نـسبت بـه            هاي فروش اينترنتـي بـا توجـه بـه حـساسيت           استراتژي

متغيرهاي امنيت و حفـظ حـريم شخـصي، سـاماندهي ارتباطـات اطالعـاتي و تـسهيل رونـد                
  .خاب و دستيابي به کتاب، تدوين شودانت

هـاي تهـران رابطـه      هاي معامله تنها با پاسـخگويان در دانـشگاه         متغير کاهش هزينه   ‐۷‐۲
  تواند دو پيشنهاد به همراه داشته باشد؛اين موضوع مي. دار داشتمعني

 ها با استفاده از خريد اينترنتي کتاب از سوي پاسخگويان در          اوالً ضرورت کاهش هزينه   
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درک ... هاي رفت و آمـد، زمـان، ترافيـک، آلـودگي هـوا و       تهران به داليلي از جمله هزينه     
توان از اين احساس نياز در سـاير انـواع کـاال و خـدمات بهـره بـرده و بـه          لذا مي . شده است 

ثانيـاً عـدم درک کـاهش       . گسترش فروش اينترنتي در مـورد سـاير اقـالم کـاال اقـدام نمـود               
هـاي   استفاده از خريد اينترنتي کتاب از سوي پاسخگويان در ساير استان           هاي معامله با   هزينه

لذا ضروري اسـت از  . تواند مانعي اساسي در راه توسعه فروش اينترنتي کاال باشد  کشور، مي 
کننـده در خريـد اينترنتـي       ي کـااليي کـه بـه دسـت اسـتفاده          شـده طريق کاهش قيمت تمـام    

  . ددرسد، احساس نياز مربوطه ايجاد گر مي
 متناسب بـا افـزايش سـطح تحـصيالت، تـاثير متغيـر سـاماندهي                سه تنها در فرضيه     ‐۷‐۳

ارتباطات اطالعاتي بر توسـعه خريـد اينترنتـي کتـاب در کـشور افـزايش يافـت و در سـاير                      
. ها، هيچ تفاوتي ميان نظرات پاسخگويان بـا مقـاطع تحـصيلي مختلـف مـشاهده نـشد                 فرضيه

روز بـودن اطالعـات، امکـان     مـوثر بـر ايـن متغيـر شـامل بـه           هـاي   بنابراين توجه بـه شـاخص     
جستجوي موثر در اينترنت، دسترسي تمام وقت بـه اطالعـات، کيفيـت و کميـت اطالعـات        
ارائه شده، قابليت بازيابي سفارشات قبلي و کيفيت ارتباط مشتري و فروشنده جهـت تحقـق                

  .باشداين موضوع از اهميت بااليي برخوردار مي
 ساماندهي ارتباطات اطالعـاتي، تنهـا متغيـري اسـت کـه بـا تمـام متغيرهـاي              متغير ‐۷‐۴

هاي فناوري اطالعات و همچنـين ميـزان کـاربرد رايانـه،            جنسيت، تحصيالت، ميزان آگاهي   
ميـانگين  . باشـد ي اهميت بسيار بـاالي ايـن متغيـر مـي          دار دارد و اين نشان دهنده     رابطه معني 

شـود  لذا پيشنهاد مي  . نيز تاکيدي بر اين نتيجه بوده است      ي کسب شده توسط اين متغير       نمره
  .  ي خريد و فروش اينترنتي، با محوريت اين متغير تدوين شودهاي توسعهاستراتژي

، پاسخگوياني که ميزان کـاربرد رايانـه توسـط آنهـا در             چهارو  سه   تنها در فرضيه     ‐۷‐۵
دهي ارتباطات اطالعاتي بر توسـعه      حد زياد گزارش شده بود، اعتقاد مضاعف به تاثير سامان         

  .ها مشاهده نشداند و اين موضوع در ساير فرضيهخريد اينترنتي کتاب داشته
 بـر   سه، تنها در فرضيه     )هااستان تهران و يا ساير استان     ( محل دانشگاه پاسخگويان     ‐۷‐۶

ر هـاي سـاي  کـه پاسـخگويان در دانـشگاه      طـوري تاثير بـوده اسـت؛ بـه      نظرات پاسخگويان بي  
 هـاي اسـتان تهـران در فرضـيه        و پاسـخگويان در دانـشگاه       چهـار  ودو  ها در دو فرضيه      استان
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، اعتقاد مضاعف به تاثير متغيرهاي مربوطه بر توسـعه خريـد اينترنتـي کتـاب در کـشور                   يك
بنـدي بـازار بهـره      هاي فروش و بخـش    لذا بايد از اين موضوع در تدوين استراتژي       . اندداشته

  .  برد
هـا بـيش   ها در ساير استانوع امنيت و حفظ حريم شخصي، از سوي دانشگاه       موض ‐۷‐۷

ي امنيـت و    اين موضوع بيانگر جايگـاه ويـژه      . هاي تهران مورد تاکيد قرار گرفت     از دانشگاه 
رو الزم اسـت  از ايـن  . باشـد حفظ حريم شخصي در تعامالت مجازي و اينترنتـي ايـشان مـي            

هـاي تبـادل    آن، بـه طراحـي کانـال       بـر اسـاس     و ده شـ  آن شناسايي و درک   زواياي مختلف   
  :شودبا توجه به اين مهم، دو پيشنهادات زير طرح مي. اطالعاتي و ارتباطي پرداخته شود

 اوالً تاسيس يک سازمان نظارتي براي رسيدگي به جرائم و تخلفات در حوزه تجارت ‐
 آگاهي و اطمينان کافي از الکترونيکي و اينترنتي و تبيين حريم خصوصي کاربران تا افراد با

  . قوانين و مقررات مربوطه، عمليات خريد اينترنتي مورد نظر را انجام دهند
 حقوقي تجارت الکترونيکي که مواردي چون قوانين و         ‐ي قانوني نامه ثانياً تدوين نظام   ‐

هــاي حقــوقي و قــوانين مربــوط بــه جــرايم تجــارت مقــررات تبــادل الکترونيکــي، شــفافيت
  . کي را شامل شودالکتروني

هـاي  پاسـخگويان در دانـشگاه     بـيش از   هاهاي ساير استان   پاسخگويان در دانشگاه   ‐۷‐۸
به کتاب تاکيد نمودند که اين موضوع در تـدوين           تهران، بر تسهيل روند انتخاب و دستيابي      

هـاي توزيـع مناسـب و سـريع بايـد مـورد            هاي فروش اينترنتي و مهيا نمودن کانـال       استراتژي
  . ه قرار گيردتوج

، همـاهنگي کامـل ميـان نظـرات اسـتادان و دانـشجويان مـشاهده        سـه  تنها در فرضـيه   ‐۸
هاي مشابهي را هـم از نقطـه نظـر اسـتادان و        هاي اين فرضيه، رتبه   شود؛ بطوريکه شاخص   مي

ضمن آنکه کمترين و بيشترين شکاف ميان نظرات اسـتادان          . اندهم دانشجويان کسب کرده   
 نمـره مـشاهده     ۱/۱۱ بـا    يـك  نمـره و فرضـيه       ۱۵/۷ به ترتيـب بـا       سهر فرضيه   و دانشجويان د  

بيــشترين اخــتالف ميــان نظــرات اســتادان و دانــشجويان نيــز در شــاخص کــاهش . شــود مــي
 نمره و کمترين اختالف نيـز در شـاخص سـهولت            ۴/۲۱تر با   هاي خريد و قيمت پايين     هزينه

گـذاري  ريزي و سياسـت   لذا هرگونه برنامه  .  مشاهده شد  ۱ نمره از فرضيه     ۹/۳پرداخت بها با    
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هـا و   ي خريد و فـروش اينترنتـي کتـاب بايـد بـا در نظـر گـرفتن ايـن شـباهت                     جهت توسعه 
  . ها صورت پذيرد تفاوت

هاي نوين، اولويت   ي خريد اينترنتي و در جايگزيني طرق سنتي با شيوه          جهت توسعه  ‐۹
) مـشتري ( بهبـود ارائـه خـدمات بـه مخاطـب      هايي که تاثير و نقش بيشتري در    بايد با فعاليت  

توان به تسهيل دسترسي به کتـاب و اطالعـات مـورد نيـاز بـا      دارند، باشد که از آن جمله مي  
هـا و همچنـين سـهولت دسترسـي و     استفاده از تـسهيل در مقايـسه قيمـت و محتـواي کتـاب             

  . پرداخت بها اشاره نمود
ي د، خريـد اينترنتـي کتـاب در طبقـه         طورکه در ادبيات تحقيق نيـز اشـاره شـ          همان ‐۱۰

ي تخفيفـات زيـاد و      ئـه ا را بـا ار    تـوان آن  گيرد که مـي   دردسر و آسان قرار مي    خريدهاي بي 
هـاي  شود با طراحي و تامين کانـال      لذا پيشنهاد مي  . ارسال راحت براي خريداران تامين نمود     

ش از پـيش آن در کـشور        ي بي هاي مناسب، به توسعه   ي مشوق ارتباطي مطمئن همراه با ارائه    
  .پرداخت
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؛ تجارت الکترونيک، انتشارات مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي )١٣٨١(احمدي، حسين

 .ايران، چاپ اول، تهران

 تحقيق" ؛)٢٠٠٠( .كيولي پل وفلددي، رزن ماري؛ئي تاس جك؛استفاني بوث ادوارد
، دفتر )١٣٧٩(، ترجمه سيدمحمد اعرابي و داوود ايزادي"پيمايش راهنماي عمل

  .، تهرانهاي فرهنگيپژوهش
هاي توسعه تجارت الکترونيک در بستر فروشگاه"؛ )١٣٨٣(نوري، گرامي، شيوا و سيامک 

 . ، تهران١٠ ‐٦ صفحات کنفرانس ملي کسب و کار الکترونيک، ،"ايزنجيره

، "کننده، تدوين استراتژيرفتار مصرف"؛ )٢٠٠٧(ست و کنث کانيهاوکينز دل، راجر ب
، انتشارات سارگل، چاپ )١٣٨٥(فصل اول؛ ترجمه احمد روستا و عطيه بطحايي

  .اول، تهران
پيشنهادهايي (تجارت الکترونيکي و کشورهاي در حال توسعه "؛ )١٣٨٣(عزيزي، شهريار؛

 .، تهران١٩١ ‐١٨٦؛ صفحات ٤٤ و ٤٣ شماره ،مطالعات مديريت، ")براي بهبود آن

، ١٣٣گيري در تحقيق؛ انتشارات سمت؛ صفحه اي بر نمونه؛ مقدمه)١٣٨٢(سرايي حسن، 
 .تهران

، ترجمه صالح "کنندهرفتار مصرف"؛ )٢٠٠٢(اس. سيمون، جان و مينور، ميشل
  .، نشران، تهران)١٣٨١(اردستاني

ريزي آموزشي عالي، برنامه؛ موسسه پژوهش و )١٣٨٦( گزارش ملي آموزش عالي ايران
  .تهران



پژوهشنامه بازرگاني 

کنندگان شناسايي عوامل موثر بر نگرش مصرف"؛ )١٣٨٦(پرست اردستاني، عاطفهيزدان
نامه کارشناسي  پايان،صورت اينترنتي و شبه اينترنتيايراني در خصوص خريد به
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