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Introduction: In digital shopping, numerous factors influence the consumers’
purchase decision. Among them, information literacy plays a key role. In this regard,
the current study aims to develop a model of how information literacy affects the
consumers’ purchase decision in digital shopping in a local clothing business. In The
purchase decisions on brand choice, place of purchase, amount of purchase, and time
of purchase are examined through Kotler’s model.
The concepts examined to conceptualize information literacy include the skill of
using polling forums, awareness of inserting questions about the goods on the
websites, ability to organize information in electronic environment, ability to gain
access to information in electrical environment, ability to categorize information,
skill of using different types of hardware such as laptop/computer, ability to examine
accurate information, ability to establish communication between current and
previous data, and skill of using information in decision-making. According to the
conceptual framework presented in the current study, the major hypotheses are as
follows:
 H1. Information literacy influences the consumer’s brand choice in digital
shopping.
 H2. Information literacy influences the consumer’s place of purchase in digital
shopping.
 H3. Information literacy influences the consumer’s amount of purchase in digital
shopping.
 H4. Information literacy influences the consumer’s time of purchase.
 H5. Information literacy influences the consumer’s payment choice in digital
shopping.
 H6. Information literacy influences the consumers’ purchase decision in digital
shopping.
Methodology: The current study aims to examine the goods which undergo a short
choice duration and the purchase decision of which is not complicated. To this end,
examinations were conducted of touristic goods and products, particularly
SARBINEH brand products. The statistical population consisted of all the
consumers of SARBINEH local clothes (costumes) in the country. Due to the
limited number of SARBINEH brand consumers, a convenience procedure was used
for sampling. The participants included friends, colleagues, relatives, etc., based on
the relative ease of access. A total number of 150 questionnaires were distributed but
98 were completed and returned. Then, a regression analysis was done to analyze the
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collected data.
Results and Discussion: The results demonstrated that SARBINEH brand
consumers did not prioritize the clothes brands in digital shopping (when buying
goods on the Internet), and this was not related to their information literacy. In other
words, the low or high degree of information literacy had no influence on their
decision in brand purchase. In this sense, it might be inferred that the consumer’s
attitude towards the brand makes no change in digital environments and makes no
difference where they see their desired brand to purchase. Accordingly, SARBINEH
brand consumers pay particular attention to the place of purchase on the Internet in
digital shopping, which is linked to their information literacy. So, a low or high
degree of information literacy matters and changes their decision about the place of
purchase (i.e., the website on which they make purchase).
Additionally, information literacy influenced the consumer’s purchase decision
(amount of purchase) in digital shopping. In other words, a low or high degree of
information literacy would change their amount of purchase (e.g, the number of
clothes they bought). Also, SARBINEH local clothes consumers paid no attention to
the time spent on their purchase in digital shopping; they could register their
purchase at any time during 24 hours of a day. Moreover, the results indicated that
SARBINEH local clothes (costumes) consumers paid attention to the payment
methods (in-person or online payment) in digital shopping, which seemed to be
related to their information literacy. Their low or high degree of information literacy
led to a change in their payment methods. According to the findings, two variables,
including information literacy and purchase decision, made no factorial impact in
the sample under the study. Thus, the dependent variables of purchase decision were
influenced by a certain percentage, and two variables including brand choice and
time were not influenced by the information literacy. However, information literacy
significantly impacted the place of purchase, amount of purchase, and payment
method.
Conclusion: The study is significant in that digital environments are increasingly
growing in most developing countries like Iran. Such an environment is considered
as a prominent opportunity for enhancing digital markets. As a result, increasing the
samples similar to the one in the current study, which sought to highlight the
significance of the consumers’ purchase decision, information skills and their
instrumental attraction in the virtual environment, can pave the way for the
development of small businesses in virtual settings and, thereby, accelerate the
development of the most important economic cycle, that is SMEs. The major
innovation of in this study is the juxtaposition of two fields of marketing (a subdiscipline of management) and information literacy (a sub-discipline of information
sciences) to make practical recommendations for improving the purchase rate in
digital marketing. The findings were in line with those of previously conducted
studies. It is worth noting that the entire model was not confirmed since Iranian
customers disregard the importance of a particular level of awareness for purchasing
clothes. This implies that their information literacy might be based on a specific oneto-one corresponding model of purchase decision constructs. It is also to be noted
that the research model was assessed with regard to SARBINEH brand local
clothing business, and a change in the studied goods would lead to different results.
Keywords: Digital shopping, Information literacy, Purchase decision, regression.

نشريه علمی کاوشهای مديريت بازرگانی
مقاله پژوهشی /سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 0011

تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خريد مصرفکننده در پهنه خريد ديجیتال
آفرین شیرزادی ،دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور واحد
تهران غرب ،تهران ،ایران
لیال نامداریان ،استادیار رشته سیاستگذاری علم و فناوری ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک) ،تهران ،ایران
محمدرضا خوش نشین لنگرودی ،0دانشجوی دکتری رشته مدیریت کسب و کار ،دانشگاه هلیج،
استانبول ،ترکیه
تاریخ پذیرش0933/00/10 :

تاریخ دریافت0930/01/10 :

چکیده
امروزه ،با توسعه فناوری ،فروش دیجیتال بخش مهمی از فروش شرکتها را به خود
اختصاص داده است .در چنین فضایی ،توسعه سواد اطالعاتی مشتریان میتواند به بهبود
بازارگری و فروش در عرصه بازارهای مجازی کمک نماید .توجه به سواد اطالعاتی و تلفیق
آن با بازارگری در فضای دیجیتال میتواند به درک چگونگی کمک سواد اطالعاتی به تصمیم
خرید مشتریان یک بنگاه بیانجامد .در همین راستا ،پژوهش حاضر با هدف کشف مدل تاثیر
سواد اطالعاتی بر «تصمیم خرید» مصرفکننده در بستر دیجیتال به انجام رسیده است .به
منظور تحقق هدف مذکور ،ابتدا بر پایه بررسی عمیق ادبیات موضوع ،مدل مفهومی پژوهش
توسعه یافته است .برای تصمیم خرید متغیرهایی نظیر انتخاب برند ،واسطه یا مکان خرید،
مقدار خرید ،زمان خرید و نحوه پرداخت شناسایی شدهاند .سپس برای سنجش ارتباط
متغیرهای پژوهش ،یک پرسشنامه محققساخته تهیه شده و در میان  051نفر از مشتریان
برند سربینه (لباس محلی) که امکان دسترسی به آنها وجود داشت ،توزیع شده است .در این
پژوهش ،برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه از روش تحلیل رگرسیون رتبهای
استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (انتخاب
برند) ،و تصمیم خرید (زمان) تاثیری نداشته ولی بر تصمیم خرید (واسطه/مکان خرید)،
تصمیم خرید (مقدار) ،و نحوه پرداخت موثر است.
کلمات کلیدی :تصمیم خرید ،خرید دیجیتال ،رگرسیون ،سواد اطالعاتی.
JEL Classification: D03, L81, C31, D83.
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مقدمه
در حال حاضر ،شیوه خریدهای مردم در خصوص بسیاری از محصوالت ،اعم از
مصرفی بادوام ،بیدوام و مانند آن از قالب سنتی خود خارج شده و در قالب دیجیتال
توسعه یافته است ،به گونهای که فروش دیجیتال بخش مهمی از فروش شرکتها را
به خود اختصاص داده است؛ چنان که بوتنر ( ،)1111با بررسی خرید افراد در منطقة
یورو ،وجود فضای دیجیتال و امکان خرید دیجیتال را یک امر ضروی میداند که
دیگر از جوامع جداشدنی نیست .همچنین ،کامارودین و همکاران ( ،)1105نبود بستر
مناسب دیجیتال را یک ضعف در زمینه فروش ارزیابی کردهاند که میتواند باعث
نابودی سازمانها شود .پهنه خرید دیجیتال ،نه تنها بستری برای خرید
مصرفکنندگان به دور از بازارها و مکانهای فیزیکی ایجاد نموده است بلکه فرصتی
برای رشد و توسعه قابلیتها و مهارتهای افراد فراهم کرده است (نایتو .)1103 ،
تصمیم خرید مصرفکننده ،مهمترین گام شکلگیری یک «بازار» در پهنه خرید
دیجیتال است (اولسن و میسن  .)1112 ،در پهنه خرید دیجیتال ،عوامل متعددی بر
تصمیم خرید مصرفکننده تاثیرگذار است .در این بین« ،سواد» یک اصل مهم
محسوب میشود (یونسکو  .)1112 ،به شکل سنتی ،سواد فقط یک جریان خواندن و
نوشتن است در حالی که مفهوم سواد بر پایه مدل توسعه امروزی در قالب ارتباطات
و فناوری بسیار متفاوت و تاکنون در قالب عبارات و الفاظ متعدد مطرح شده است.
برای نمونه ،سواد شبکه ،عبارت است از دانشی که مفهوم آن متضمن مواردی
همچون شناخت کامل شبکههای جهانی و دسترسی درست به اطالعات ساختیافته
میباشد .سواد رایانهای میزان آشنایی با رایانه در استفاده از ابزارها یا نرمافزارهای
کاربردی در نظر گرفته میشود (میرجلیلی .)0905 ،سواد رسانهای نیز ،آن سطحی از
سواد است که افراد به کمک آن میتوانند ابزار رسانهای را شناسایی کنند و به
بررسی تاثیر رسانه بر محتوای موجود بپردازند (کالنتری .)0931،سواد کتابخانهای،
عبارت است از سطح اطالعات و آگاهی موجود و معمول در جامعه درباره تحلیل و
بررسی اولیه اطالعات و دادهها و دستهبندی آنها .با همه اینها ،سواد اطالعاتی،
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مجموعه ای پیچیده از توان ساماندهی ذهن و اطالعات جهت به کارگیری و
تصمیمسازی است که معنایی فراتر از سواد و اطالعات دارد (بهرنز  .)0330،چنانچه
از تعریف سواد اطالعاتی برمیآید ،مهمترین خدمت آن به مشتری (مصرفکننده)،
تسهیل تصمیمگیری میباشد .با فرض این که یک شرکت تمامی گامهای الزم در
خصوص فروش در بستر دیجیتال را به طور کامل اجرا کند ولی مصرفکننده اصلی
آن از سواد اطالعاتی الزم برخوردار نباشد ،فرآیند تصمیم خرید و دیگر گامهای
الزم ،معنادار نخواهد بود .با توجه به تاثیر زیاد سواد اطالعات در رفتار خرید
مصرفکننده ،هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد اطالعات در تصمیم خرید
مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال است .به طور کلی سه رویکرد اصلی درباره
بررسی رفتار خرید مصرفکننده مطرح شده است .یکی «رویکرد سنتی» ،که بر پایه
نظریههای روانشناسی رفتاری ،اجتماعی و نیز جامعهشناسی ،به دنبال توسعه
نظریهها و روش هایی برای تشریح رفتار مصرف کنندگان است .در این رویکرد از
روشهای تجربی و بررسیها برای آزمون نظریهها و ایجاد بینشی در خصوص
پردازش اطالعات مصرفکننده ،فرآیند تصمیمگیری و عوامل اجتماعی موثر بر رفتار
مصرفکننده استفاده میکند .دیگری« ،رویکرد تفسیری» است که بر پایه نظریهها و
روشهای انسان شناسی فرهنگی به دنبال درک عمیق از مصرف و مفاهیم آن است.
در این رویکرد از مصاحبهها و گروههای کانونی برای درک مواردی از قبیل این که
چه محصوالت و خدماتی مورد توجه مصرفکنندگان قرار میگیرد و تجربیات خرید
آنها چگونه بوده است ،استفاده میشود .رویکرد سوم« ،بازاریابی» است که بر
مبنای نظریههای علوم اقتصادی و آمار شکل گرفته است .این رویکرد معموال شامل
آزمایش و توسعه مدلهای ریاضی برای پیشبینی اثر استراتژیهای بازاریابی بر
رفتار انتخاب مصرفکننده است (پیتر و اولسن .)1115 ،1با توجه به نو بودن پدیده
خرید دیجیتال در ایران ،اغلب مطالعاتی در زمینه رفتار مصرفکننده در پهنه خرید
دیجیتال در ایران ،با رویکرد سنتی انجام شده است؛ این در حالیست که کشورهای
مدرن در مطالعات خود در زمینه رفتار خرید مصرفکننده از رویکرد سنتی گذر
کرده و اکنون از رویکردهای بازریابی و بعضا تفسیری استفاده میکنند .به این
ترتیب ،مطالعه و بررسی رفتار مصرفکننده در پهنه دیجیتال حتی با رویکرد سنتی
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در ایران ،برای رفع خالءهای نظری موجود ،ضروری میباشد .بعد از جریان انقالب،
یکی از مهمترین توسعهها در کشور ،توسعه فناوری بوده است که به دنبال آن برخی
از مفاهیم نظیر سواد اطالعاتی و ضرورت آن در بهرهگیری از فناوری ترویج یافته
است .این پژوهش که به دنبال بررسی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید
مصرف کننده است از معدود مطالعات داخلی است که تاثیر مفهوم سواد اطالعاتی را
که برگرفته از علم اطالعات و دانششناسی از یک سو و فناوری اطالعات و ارتباطات
از سوی دیگر است ،بر تصمیم خرید مصرف کننده در پهنه خرید دیجیتال بررسی
میکند .پژوهش حاضر ،به موضوع سواد اطالعاتی و تلفیق آن با بازارگری در پهنه
خرید دیجتال توجه ویژه دارد و بر آن تاکید مینماید .در همین راستا ،پژوهش حاضر
به دنبال کشف مدل تاثیر سواد اطالعاتی بر «تصمیم خرید» مصرفکننده در بستر
دیجیتال در یک کسب وکار فروش لباس محلی است .سوال اصلی این پژوهش این
است که مدل تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید مصرفکننده در بستر دیجیتال
دارای چه مولفههایی است و رابطه میان این مولفهها چگونه است؟ در راستای پاسخ
به سوال مذکور ،بخش دوم به مبانی نظری پژوهش ،بخش سوم به چارچوب مفهومی
و توسعه فرضیهها ،بخش چهارم به روششناسی پژوهش ،بخش پنجم به تجزیه و
تحلیل دادهها ،بخش ششم به بیان یافتهها و بحث و بخش هفتم به نتیجهگیری و
پیشنهادات میپردازد.

مبانی و چارچوب نظری پژوهش
این بخش به مبانی نظری پژوهش حاضر در قالب دو موضوع اصلی شامل سواد
اطالعاتی و تصمیم خرید میپردازد که در ادامه هر یک از این موضوعات تشریح
شده است.
سواد اطالعاتی
سواد اطالعاتی ،نوعی از سواد در قرن بیستویکم است که در آن دسترسی به
اطالعات در محیط دیجیتالی به اندازه خواندن و نوشتن در دهههای قبل اهمیت دارد
(ریولتال  .)111 :1110 ،آن میزان از اطالعات که افراد را قادر میسازد که به نحوه
اطالعیابی و استفاده از آن آگاهی یابند را سواد اطالعاتی گویند (شعبانی و فاطمی
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زاده .)0931 ،در این باره نظری ( ،)0900مینگارد که زورکوفسکی 0در طرح
پیشنهادی خود به کمیسیون ملی علوم کتابداری و اطالع رسانی ( 1)NCLISبه تبیین
اهداف دستیابی به سواد اطالعاتی در کشور خود پرداخت .او نخستین کسی بود که
مفهوم سواد اطالعاتی را طرح کرد .او در طرح پیشنهادی خود مفهوم سواد اطالعاتی
را این گونه تعریف کرد« :افراد با سواد اطالعاتی کسانی هستند که در زمینه کاربرد
منابع اطالعاتی برای کار خود آموزش میبینند ».انجمن کتابخانههای دانشگاهی و
پژوهشی آمریکا ،)1112( 9ویژگیهای یک فرد برخوردار از سواد اطالعاتی را
برمیشمرد که عبارتند از :بررسی نیاز به اطالعات؛ مهارت برخورد مناسب با منابع؛
اطالع درست از نحوه انتقاد درباره منابع اطالعاتی؛ توانایی برقراری ارتباطات بین
دادههای فعلی و قبلی؛ مهارت شناخت بهینگی در اطالعات؛ استفاده درست اقتصادی،
اجتماعی و قانونی از اطالعات (انجمن کتابخانههای دانشگاهی .)1112 ،در پژوهش
پینتو و همکاران ( ،)1111به تبیین نقش سواد اطالعاتی پرداخته شده است .آنها بیان
میدارند اگر سواد اطالعاتی در جامعه به میزان مطلوبی نرسیده باشد اقدام به تولید
و توسعه برنامههای کاربردی و نرمافزارهای کامپیوتری امری بیهوده است .در مدل
لی و همکاران ( ،)1111درباره وبسایتهای یکپارچه دولتی ،توجه به کارکردهای
سواد اطالعاتی مورد تاکید قرار گرفته است .یکی از کارکردهای سواد اطالعاتی
کاهش عدم اطمینان از طریق تقویت مهارت جستجوی اطالعات است .داورپناه
( ،)0901در این باره بیان میدارد« :عدم اطمینان ،احساس تردید ،سردرگمی و
نارضایتی را قوت میبخشد و هنگامی که فرایند جستجوی اطالعات به طور
موفقیتآمیز دنبال میشود ،این احساسات تغییر مییابد و احساس آرامش و رضایت،
فراهم میشود .فرایند جستجو عبارت است از :فعالیت ساختاریافته کاربر برای یافتن
معنی از اطالعات به منظور گسترش وضعیت دانش خویش درباره مساله یا موضوع
خاص .استفاده از اطالعات شامل کنشهای پی در پی دریافت اطالعات و چگونگی
درک کاربران از کمک اطالعات به یک موقعیت بالفعل یا بالقوه است (داورپناه،
 ».)0901به عبارت روشنتر ،سواد اطالعاتی ،از طریق توسعه توانمندیهاو مهارتها
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در زمینه جستجوگری اطالعات ،بررسی اطالعات درست ،دستهبندی اطالعات و
آگاهی از ابزارهای مرتبط با اطالعات (قلم باز و معرف زاده ،)0900 ،سبب استفاده
بیشتر افراد و کاربران از رایانه و فشار آنها بر کسبوکارها برای تغییر جهت به
سمت تجارت دیجیتال میشود (کومارو گووینداراجو )1105 ،؛ از سوی دیگر باعث
بهبود تصمیمگیریهای خرید مصرفکنندگان در پهنه خریدهای دیجیتال میشود .
تصمیم خريد
تصمیم خرید ،اقدام مخاطب از شروع فرآیند خرید برای دستهبندی محصوالت در
ذهن خود است تا بتواند خرید خود را نهایی کند و سرانجام با انتخاب یک محصول،
وجه مورد نظر را تسویه نموده و آن را متعلق به خود نماید .انسانها ،پیچیدگیهای
زیادی دارند و با وجود مطالعات مختلفی که در رابطه با تصمیم خرید مشتریان و
جنبههای مختلف آن انجام شده است ،هر روز سوالهای جدیدی درباره عواملی که
بر تصمیم یا فرآیند خرید مشتریان تاثیرگذار است ،مطرح میشود .با این وجود اگر
کسبوکارها ،میخواهند افراد را ترغیب به خرید کاالهای خود نمایند باید بدانند که
مصرفکنندگان چگونه تصمیمهای خرید خود را میگیرند (الجیا  .)1103 ،شناخت
سبکهای خرید مصرفکننده یکی از عوامل کمک کننده به کسب و کارهاست؛ از این
رو ،برخی از مطالعات ،سبکهای خرید مصرفکنندگان را مورد بررسی قرار دادهاند.
در پیشیة این حوزه ،سبکهای متعددی برای تصمیم خرید مصرفکننده ارائه شده
است که عبارتند از :الف -سبک تصمیمگیری آگاهی از کیفیت« -یکی از عوامل مهم در
تصمیمگیری ،کیفیت است .کیفیت به مصرف کنندگان کمک میکند که به صورت
سیستماتیک و با دقت ،محصوالت با کیفیت بیشتری را خریداری کنند (اسپروتلز و
کندال  .»)112-123 :0301 ،ب -سبک تصمیمگیری آگاهی از برند -این سبک به نوعی
از تصمیم اطالق میشود که منوط به برندهای گران و خوشنام است (هافستد ،
 .)02 :1110پ -سبک تصمیمگیری توجه به نوآوری در محصول« -این سبک نیز به
حالتی اشاره می کند که مصرف کننده به دنبال گوناگونی و تنوع در تصمیم خرید
خود است (مکآلیستر و پسمیر  ».)900-911 :0301 ،ت -سبک تصمیمگیری تفریح و
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نشاط« -این نوع سبک از تصمیمگیری نیز بیانگر این است که چه مقدار از خرید
مصرفکننده برای تفریح و لذت صورت میگیرد (اسپروتلز و کندال-123 :0301 ،
 ».)112ث -سبک تصمیمگیری توجه به قیمت« -این سبک به معنی [عدم تمایل] به
خرید با قیمت باالتر است و یا [تمرکز زیاد] بر خرید با قیمت پایین دارد (لیچتناشتین
و همکاران .)190-105 :0339 ،ج -سبک تصمیمگیری وفاداری به برند« -این حالت
نیز بیانگر این است که چه مقدار خریدهای عادت مدار نسبت به یک برند یا فروشگاه
صورت میگیرد (اسپروتلز و کندال».)112-123 :0301 ،
در کنار مطالعاتی که به سبکهای خرید مصرفکنندگان میپردازند ،برخی دیگر از
مطالعات عوامل موثر در فرآیند تصمیم خرید را بررسی کردهاند.
برای نمونه ،ویلر ( ،)1111بیان میدارد «رفتار خریدار نه تنها به فرصتهای
سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی مربوط میشود بلکه تحت تاثیر چارچوب فرهنگی
محیط مصرفکننده نیز هست .الو ( ،)12 :1101مطرح میکند که «مذهب در ساختار
شناختی فرد میتواند بر رفتار فرد به هنگام خرید محصول تاثیر بگذارد».
فشار زمان نیز عامل مهم دیگر در تصمیم خرید مصرفکننده است به گونهای که
میتواند در انتخاب یک کاال یا کاالی دیگر ،به تعویق انداختن خرید کاال یا حتی لغو
خرید کاال موثر باشد (باسو و دیگران1103 ،؛ گودینهو و دیگران .)1101 ،لی و
همکاران ( ،)1103بیان داشتند دو انگیزاننده درونی در تصمیم خرید اقالم دیجیتالی
تاثیر دارد که عبارتند از :خرید اقالم دیجیتال باعث افزایش حس عزت نفس و
خشنودی از خود میشود و دیگری اینکه خرید اقالم دیجیتال باعث نگاه افراد به وی
به عنوان یک فرد ایدهآل میشود.
در پژوهشهای داخلی ،سلطانی ( ،)11 :0920در مطالعه خود مدل ساده چارچوب
تصمیمگیری مصرفکننده را ترسیم میکند و بیانگر مهمترین عواملی است که بر
فرآیند تصمیمگیری مصرفکنندگان هنگام خرید اثر میگذارد .این عوامل عبارتند از:
عوامل شخصی شامل انگیزش ،ادراک ،یادگیری ،شخصیت و سبک زندگی ،عوامل
اجتماعی– فرهنگی شامل خانواده ،گروه مرجع ،طبقه اجتماعی و نهایتا فرهنگی .در
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مطالعه روستا و همکاران ( ،)090 :0902نیز عوامل موثر بر تصمیم خرید مواردی
چون عوامل فرهنگی – اجتماعی و گروهی ،عوامل روانی و فردی ،عوامل موقعیتی و
عوامل مربوط به آمیزه بازاریابی ،شناسایی شدند.
امروزه ،رشد و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،گسترش کاربرد اینترنت و
افزایش کاربران آن ،تاثیرات زیادی بر تجارت و کسب و کار داشته است و سبب
ظهور پدیدههای نوینی نظیر «تجارت الکترونیک» و به دنبال آن «خرید دیجیتال» و
«خرید آنالین» شده است .با ظهور این پدیدهها ،مطالعات درباره آنها و جنبههای
مختلفشان رشد روزافزونی داشته است .بر پایه برخی از این دست مطالعات ،در
کنار عواملی چون برند ،کیفیت محصول ،نوآوری محصول ،قیمت ،شهرت فروشنده،
اعتماد به فروشنده ،و غیره که پیشتر به آنها اشاره شد ،درصد باالیی از تصمیمهای
خرید ،بر پایه جستجوی آنالین صورت میگیرد؛ چرا که جستجوی آنالین فرصت
مقایسه کاالهای رقبا را در اختیار مصرفکننده قرار میدهد ،از طرفی مصرفکننده
را قادر میسازد تا دیدگاههای آنالین سایر مصرفکنندگان را بررسی کند و بر پایه
آنها در مورد خرید خود بهتر تصمیم بگیرد (الجیا .)1103 ،موضوع جستجوی آنالین
و تاثیر دیدگاههای آنالین بر تصمیم خرید مصرفکننده در مطالعه چن و همکاران
( ،)1102نیز مورد توجه قرار گرفته است .همچنین ،گالو ( ،)1103در مطالعه خود به
موضوع خرید آنالین در اتحادیه اروپا در زمینه محصوالت برند «اپل» پرداخت و
دریافت که تجربه خرید آنالین بر تصمیم خرید محصوالت برند تاثیر بسزایی دارد.
رشد و توسعه خرید دیجیتال و آنالین در پهنه تجارت الکترونیک ،فروشندگان این
عرصه را وادار نموده است تا اطالعات دقیق و غنیای در مورد محصوالت خود،
عرضه دارند تا از این طریق بتوانند تجربه خرید آنالین مشتریان را بهبود بخشیده و
موجبات رضایت آنها را فراهم آورند .گائو و همکاران ( ،)1101مطالعهای در این
زمینه انجام دادند و دریافتند که فراهم نمودن اطالعات درباره محصوالت برای
مشتریان ،میتواند سبب رضایت بیشتر مشتریان از تصمیم خرید خود شود .البته
آنها تاکید می کنند با توجه به عدم اطمینان حاکم در فضای خرید آنالین ،چنانچه
فروشندگان بدون توجه به ظرفیت محدود پردازش اطالعات مصرفکنندگان ،اطالعات
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زیادی در مورد محصوالت ارائه دهند ،میتواند نتیجه معکوس داشته باشد .بنابراین،
این کیفیت اطالعات فراهم شده است که تصمیم خرید مصرفکننده را بهبود میبخشد
نه کمیت اطالعات .وجود راهنمایی عملی برای فروشندگان در مورد چگونگی ارائه
رضایتبخش اطالعات موجود درباره محصوالت به مصرف کنندگان ،از اهمیت
باالیی برخوردار است.
فراهم نمودن اطالعات با کیفیت ،از کارکردهای سمت عرضه (فروشندگان) در پهنه
خرید آنالین است .اما بهرهبرداری درست از این اطالعات مستلزم وجود برخی از
ویژگیها در سمت تقاضای (مصرفکنندگان) این عرصه میباشد .یک ویژگی مهم
مصرفکنندگان در خرید آنالین که در بخش پیشین به طور مفصل به آن پرداخته
شد« ،سواد اطالعاتی» است .امروزه ظهور ابزارهای فناورانه نظیر وب ،1قابلیتهای
جدید و گسترده ای را در پهنه خرید آنالین ایجاد نموده است که بهرهبرداری از همه
این قابلیتها و تصمیمگیریهای با کیفیت در پهنه خرید آنالین ،نیازمند توسعه سواد
اطالعاتی مصرفکنندگان است (میرز و دیگران .)1109 ،تاکنون مطالعاتی در زمینه،
تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید مصرفکننده انجام شده است .برای نمونه،
چودهوری و دی ( ،)1100در مطالعه خود نشان دادند که سواد اینترنتی و سواد
اطالعاتی با خرید آنالین ارتباط معنیداری دارد و برای ارتقای خرید آنالین ،باید
سواد اینترنتی و سواد اطالعاتی مصرفکنندگان را رشد و توسعه داد .کومار و
گاوینداراج ( ،)1105در مطالعه خود به موضوع تجارت الکترونیک و سواد اطالعاتی
پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که سواد اطالعاتی ،تاثیر زیادی بر رشد و بهبود
تصمیم به خرید در عرصه تجارت الکترونیک دارد .کورنیا ( ،)1102به موضوع سواد
و میزان آگاهی از محصول و تاثیر آن بر تصمیم خرید مشتری پرداختند.

روششناسی پژوهش
چنانچه در بخشهای پیشین بیان شد «سواد اطالعاتی» و «تصمیم خرید» دو متغیر
اصلی پژوهش حاضر هستند که این مقاله به دنبال بررسی ارتباط این دو متغیر است.
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در پژوهش حاضر به منظور تبیین مولفههای این متغییر از مدل معروف کاتلر ()1115
بهره گرفته شده است .کاتلر ( ،)1115با ارائه مدل رفتار مصرفکننده ،ضمن بیان
عوامل موثردر تصمیم خرید مصرفکننده ،تصمیم خرید مصرفکننده را به خوبی
تشریح کرده است .این مدل شامل چهار بخشِ محرکهای بازاریابی (نظیر قیمت،
مکان و  ،)...محرکهای کالن (اقتصادی ،فناوری ،سیاستی و فرهنگی) ،جعبه سیاه
خریدار (شامل خصوصیات فردی و فرآیند تصمیمگیری خریدار) و تصمیمات خریدار
است .در این مدل بیان شده که محرکهای بازاریابی و محرکهای کالن روی جعبه
سیاه خریدار تاثیرگذار است و تصمیمهای خریدار نظیر انتخاب کاال ،انتخاب برند،
انتخاب واسطه ها ،مقدار خرید ،و زمانبندی خرید ،تحت تاثیر جعبه سیاه خریدار
(شامل خصوصیات فردی و فرآیند تصمیمگیری خریدار) میباشد (شکل.)0
محرکهای کالن محرکهای اقتصادی

اقتصادی

کاال

تکنولوژی

قیمت

سیاسی
فرهنگی

مکان
پیشبرد

فرآيند تصمیم خريد خصوصیات خريدار

فرهنگی

شناخت مشکل

جستجوی اطالعات اجتماعی
ارزیابی

شخصی

تصمیمگیری

روانشناختی

رفتارپس از خرید

تصمیمهای خريدار

انتخاب کاال

انتخاب برند
انتخاب واسطهها
زمانبندی خرید
مقدار خرید

شکل -1مدل رفتار مصرفکننده (کاتلر)3005 ،

«انتخاب برند»« ،انتخاب واسطهها»« ،مقدار خرید» و «زمانبندی خرید» ،مولفههای
اصلی تصمیم خرید هستند که در پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدل کاتلر ،بررسی
شدهاند .انتخاب برند ،زمانبندی خرید ،و مقدار خرید در مطالعه اوکاس ( )1111نیز
مورد تاکید قرار گرفته است .سایت یا نرمافزار به عنوان واسطه (مکان) خرید دیجیتال
در مطالعه آندوترا ( )1111و نیز لئو و همکاران ( )1115مورد اشاره قرار گرفته
است .عالوه بر اینها ،نحوه پرداخت (الکترونیکی یا حضوری) که در مطالعه لئو و
همکاران ( ) 1115به عنوان یک عامل تاثیرگذار در تصمیم خرید مصرفکننده مطرح
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شده ،در این پژوهش نیز به عنوان یک مولفه تصمیم خرید مصرفکننده در نظر
گرفته شده است.
از سوی دیگر ،مولفههایی که در مفهومسازی «سواد اطالعاتی» در پژوهش بررسی
شدهاند ،برگرفته از مطالعه «ساالر» ( )0930است که عبارتند از :مهارت استفاده از
فرومهای نظرسنجی ،آگاهی از نحوه درج سوال در وبسایت در مورد کاالها ،توانایی
سازماندهی اطالعات در محیط الکترونیکی ،توانایی دسترسی به اطالعات در محیط
الکترونیکی ،توانایی دستهبندی اطالعات ،مهارت استفاده از سختافزارهایی نظیر
لپتاپ/رایانه و موبایل ،توانایی بررسی اطالعات درست ،توانایی برقراری ارتباطات
بین دادههای فعلی و قبلی ،مهارت استفاده از اطالعات در تصمیمگیری (ساالر.)0930 ،
با توجه به آنچه که در بخشهای مربوط به تصمیم خرید و نیز سواد اطالعاتی بیان
شد ،مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل 1است.
H6

سواد اطالعاتی

تصمیم خريد
مهارت استفاده از فرومهای نظرسنجی
برند

H1
مکان(واسطه)
مقدار خرید
زمانبندی خرید
نحوه پرداخت

آگاهی از نحوه درج سوال در وبسایت در مورد کاالها
توانایی سازماندهی اطالعات در محیط الکترونیکی
توانایی دسترسی به اطالعات در محیط الکترونیکی

H2

توانایی دستهبندی اطالعات

H3
H4
H5

مهارت استفاده از سختافزارهایی نظیر لبتاپ/کامپیوتر و
موبایل
توانایی بررسی اطالعات درست
توانایی برقراری ارتباطات بین دادههای فعلی و قبلی

شکل  -3چارچوب مفهومی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خريد مصرفکننده در پهنه خريد ديجیتال

بر پایه چارچوب مفهومی ارائه شده در شکل  1فرضیههای پژوهش به شرح زیر
است.
 -H1 سواد اطالعاتی بر انتخاب برند توسط مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال
تاثیر میگذارد.
 -H2 سواد اطالعاتی بر انتخاب واسطه (مکان خرید) توسط مصرفکننده در پهنه
خرید دیجیتال تاثیر میگذارد.
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 -H3 سواد اطالعاتی بر مقدار خرید مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال تاثیر
میگذارد.
 -H4 سواد اطالعاتی بر زمانبندی خرید مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال تاثیر
میگذارد.
 -H5 سواد اطالعاتی بر انتخاب نحوه پرداخت مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال

تاثیر میگذارد.
 -H6 سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید مصرفکنندگان در پهنه خرید دیجیتال تاثیر
دارد.
مطالعه حاضر از نوع همبستگی بوده و از تحلیل رگرسیون رتبهای برای سنجش
فرضیههای پژوهش استفاده نموده است.
جامعه و نمونه آماری :هدف این پژوهش بررسی کاالهایی است که چرخه بسیار
کوتاهتری را برای انتخاب نیاز دارند و تصمیم به خرید آنها پیچیدگی چندانی ندارد.
در همین راستا ،این تحقیق به بررسی محصوالت شرکت تولیدکننده محصوالت
گردشگری و اقوام اصیل ایرانی و به طور مشخص محصوالت برند «سربینه»
پرداخته است .جامعه آماری پژوهش ،مصرف کنندگان لباس محلی برند «سربینه» در
کشور هستند .به دلیل محدود بودن مشتریان برند «سربینه» ،در این پژوهش از روش
نمونهگیری در دسترس استفاده شده است و نمونهها بر اساس راحتی نسبی
دسترسی به آنها نظیر دوستان ،همکاران ،اقوام و نظایر اینها انتخاب شدهاند .در
پژوهش حاضر  051پرسشنامه بر حسب برآورد حجم احتیاطی نمونه و حسب رویت
حداکثر صفت مورد مطالعه در جامعه توزیع شد و  30پرسشنامه تکمیل شد و
بازگشت .بیشترین پاسخدهندگان را گروه تهرانیها با فراوانی  51درصد به خود
اختصاص دادهاند و مصرفکنندگان کرج با تعداد  11نفر یعنی  11/0درصد فراوانی
رتبه بعدی را کسب نمودهاند .سایر پاسخدهندگان ،در گیالن ،اصفهان و سایر نقاط
کشور بودند .درصد فراوانی پاسخدهندگان بر حسب سطح تحصیالت عبارت است از:
زیر دیپلم ( ،)%1دیپلم ( ،)%15/5کارشناسی ( ،)%51کارشناسی ارشد ( ،)%10/0دکتری
( .)%0درصد فراوانی پاسخدهندگان بر حسب گروه تحصیلی عبارت است از :پزشکی
( ،)%01/1مهندسی ( ،)%10/0علوم انسانی ( ،)%01/3کشاورزی ( ،)%09/9هنر ( )%9/0و
 %9/0پاسخدهندگان به این پرسش پاسخ ندادند .درصد فراوانی مصرفکنندگان بر
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حسب مدت زمان آشنایی آن ها با برند «سربینه» عبارت است از :سه سال (،)%10/1
دوسال و نیم ( ،)%9/0دوسال ( ،)%2/2یک سال و نیم ( ،)%01/9یک سال ( ،)%10/0و
نیم سال ( .)%19/5درصد فراوانی پاسخدهندگان بر حسب جنسیت مصرفکنندگان
عبارت است از :زن ( )%10/0و مرد (.)%90/1
ابزار گردآوری داده :ابزار گردآوری داده در این پژوهش مطالعات کتابخانه بوده
است که طی آن از منابع داخلی و خارجی موجود در پایگاههای معتبر برای توسعه
مدل استفاده شده است .و در فاز تست مدل از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه پژوهش حاضر شامل  11گویه است .در پرسشنامه برای گویهها از طیف
دهگانه استاپل استفاده شده است (یونگ و یی .)1100 ،
روايی و پايايی پژوهش :برای تبیین روایی محتوایی پژوهش ،ابتدا سواالت از
مطالعات گذشته استخراج شد و سپس با ترجمه و سلیسسازی برای برقراری روایی
ظاهر آن تالش شد .سپس ،چهار استاد خبره به بررسی و اظهارنظر در خصوص
تغییر و یا ویرایش پرسشنامه (ابزار) پرداختند که نظر این استادان نیز اعمال گردید.
افزون بر این ،برای سنجش روایی سازه ،از آزمون بارتلت و شاخص []KMO
استفاده شده است .شاخص [ ،]KMOبرابر  1/115شده و سطح معنیداری آن پایینتر
از  1/15است که بیانگر تایید شدن روایی ابزار پژوهش است .از طرفی عدد شاخص
[ ]KMOبزرگتر از  1/1و به  1/0نزدیک است که نشان میدهد تعداد نمونه برای تحلیل
عاملی و رگرسیون کافی است .در مورد پایایی پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامه در اختیار
نمونهای  91نفری از مشتریان «سربینه» قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا دیدگاه
خود را در مورد گویهها روی طیف  01تایی استاپل که پیشتر در مورد آن توضیح
داده شد ،ارائه نمایند .آلفای کرونباخ در این مرحله  1/113محاسبه شد که نشاندهنده
پایایی کم پرسشنامه بود .علت آن دشواری دقت نظر کافی مصرفکنندگان در پاسخ
به طیف  01گانه استاپل شناسایی شد؛ از این رو ،تعداد این طیف بر اساس مقیاس
درجهبندی در شش سطح مورد آزمون قرار گرفت که باعث افزایش آلفای کرونباخ به
 1/210شد و چون این عدد بیش از  1/2است پس پرسشنامه از پایایی قابل قبول
برخوردار است.

. Yeung& Yee
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تجزيه و تحلیل دادهها
آزمون نرمال بودن متغیرها :به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است .اطالعات مربوطه در جدول  0ارائه
شده است.
جدول  -1آزمون نرمال بودن توزيع نمونه
انحراف

توزيع کولموگروف –

سطح

معیار

اسمیرنوف

معنیداری

1/109

1/011

نام متغیر

تعداد

میانگین

سواد اطالعاتی

30

53/32

3/15

تصمیم خرید (برند)

30

1/05

1/00

0/099

1/99

تصمیم خرید (مکان)

30

2/10

2/15

1/935

1/111

تصمیم خرید (زمان)

30

2/11

0/00

0/211

1/111

تصمیم خرید (مقدار)

30

2/51

1/02

0/133

1/020

تصمیم خرید (نحوه
پرداخت)

30

01/15

0/01

0/152

1/110

تصمیم خرید

30

90/32

2/03

0/009

1/011

با توجه به سطح معناداری آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به ازای متغیرهای
پژوهش در جدول  ،0توزیع متغیرهای سواد اطالعاتی ،تصمیم خرید (برند) ،تصمیم
خرید (مقدار) ،و تصمیم خرید نرمال است .به این ترتیب ،نرمال بودن دو متغیر سواد
اطالعاتی و تصمیم خرید (دو متغیر اصلی) تایید شده است و سطح معنیداری آنها
دارای برازش بسیار مناسبی است پس کلیت مدل مورد تایید است و میتوان از
آزمونهای پارامتریک استفاده نمود ولی از آن جا که طیفهای مورد مطالعه کمیت
دقیق رتبهای دارند و سطح معنیداری برای تک تک آنها تایید نشده است (نظیر
تصمیمخرید (مکان) ،تصمیم خرید (زمانبندی) ،تصمیم خرید (نحوه پرداخت))
بنابراین ،باید برای بررسی روابط موجود از رگرسیون رتبهای استفاده شود چرا که
تمامی شروط رگرسیون خطی از جمله عدم تناظر خطاها وجود ندارد.
آزمون فرضیهها :در این بخش ،چگونگی تحلیل و نوع رابطه متغیرها بر اساس رابطه
رگرسیون رتبهای تبیین میگردد.
برای بررسی فرضیههای پژوهش در جدول  ،1سطح معنیداری و ضریب تعیین
متغیرهای مستقل نشان داده شده است.
بر پایه نتایج جدول  ،1در مورد فرضیه نخست ،سطح معنیداری برابر با  1/111شده
و از  1/15بیشتر است بنابراین این نتیجه حاصل میشود که سطح معنیداری مدل
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تایید نشده است پس دو متغیر تصمیم خرید (برند) و سواد اطالعاتی رابطهای با
یکدیگر ندارند .به عبارت دیگر مدل تبیین شده برای تصمیم خرید (برند) و سواد
اطالعاتی مناسب نیست .ولی مجذور کای که برابر  02/501است خود تقریبی به
نزدیکی رابطه دارد.
جدول  -3مدل برازش برای رگرسیون فرضیههای پژوهش
مدل فرضیه

نزديکی و مشابهت

مقدار کای دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

H1
H2
H3
H4
H5
H6

511/510

02/501

90

1/111

115/151

10/105

90

1/119

115/950

51/102

90

1/115

030/001

01/110

90

1/123

031/011

59/109

90

1/111

099/091

90/000

90

1/529

در مورد فرضیه دوم همانطور که مشاهده میشود چون سطح معنیداری برابر با
 1/119شده و از  1/15کمتر است میتوان بیان کرد مدل تبیین شده برای تصمیم
خرید (واسطه) و سواد اطالعاتی مناسب است .از طرفی ،مجذور کای دو که مقدار
 10/105را گزارش میکند ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه دارد.
با توجه به دادههای جدول  ،1همانطور که مشاهده میشود چون در مورد فرضیه
سوم ،سطح معنیداری برابر با  1/115شده و از  1/15کمتر است بنابراین فرضیه
سوم هم مورد تایید قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،سطح معنیداری این مدل تایید
شده است پس دو متغیر تصمیم خرید (مقدار خرید) و سواد اطالعاتی با یکدیگر رابطه
دارند و مدل تبیین شده برای تصمیم خرید (مقدار خرید) و سواد اطالعاتی مناسب
است .از طرفی ،مجذور کای دو که برابر  51/102است ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه
دارد.
بر پایه نتایج به دست آمده از خروجی نرمافزار درباره فرضیه چهارم ،چون سطح
معنیداری برابر با  1/123شده و از  1/15بیشتر است این نتیجه حاصل میشود که
سطح معنیداری مدل تایید نشده است پس دو متغیر تصمیم خرید (زمانبندی خرید)
و سواد اطالعاتی رابطهای با یکدیگر ندارند و به عبارت دیگر مدل تبیین شده برای
تصمیم خرید (زمانبندی خرید) و سواد اطالعاتی مناسب نیست .ولی مجذور کای که
برابر  01/110است ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه دارد.
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همانطور که مشاهده میشود چون سطح معنیداری برای فرضیه پنجم برابر با
 1/111شده و از  1/15کمتر است پس سطح معنیداری مدل تایید شده است .به
عبارت دیگر مدل تبیین شده برای تصمیم خرید (نحوه پرداخت) و سواد اطالعاتی
مناسب است و این دو متغیر با یکدیگر رابطه دارند .مجذور کای دو که برابر 59/109
است ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه دارد.
مدل اصلی پژوهش به بررسی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید در پهنه خرید
دیجیتال میپردازد .بر پایه نتایج به دست آمده از خروجی نرمافزار این نتیجه حاصل
شده است که چون سطح معنیداری برابر با  1/529از  1/15بیشتر است در نتیجه
سطح معنیداری مدل تایید نشده و این دو متغیر رابطهای با یکدیگر ندارند .ولی
مجذور کای که برابر  90/000است ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه داشته است .در
–
+
شکل 9فرضیههای تایید شده به صورت  Hiو فرضیههای رد شده به صورت Hi
نشان داده شده است.
-

H6

برند

-

H1

مکان(واسطه)

+

H2

مقدار خرید

-

H3+

سواد اطالعاتی

H4

زمان

+

H5

نحوه پرداخت
شکل -6نتايج آزمون فرضیهها

تحلیل يافتهها
این پژوهش که به بررسی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید مشتریان لباس محلی
برند «سربینه» در فضای دیجیتال پرداخته است نشان میدهد که مشتریان لباس
محلی برند «سربینه» در پهنه دیجیتال اولویتی برای برند لباس (کاالیی که در بستر
اینترنت میخرند) ،قائل نیستند و این موضوع به سواد اطالعاتی آنها مربوط
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نمیگردد .بر پایه پاسخهای موجود در پرسشنامهها ،سطح سواد اطالعاتی کم یا
زیاد باعث تغییر تصمیم مصرفکننده در خرید برند مورد نظر آنها نشده است .به
این ترتیب ،این فرضیه نشان میدهد که نگاه مخاطب به برند در بستر ابزارهای
دیجیتال تغییر نمیکند و برای وی فرق نمیکند که کجا برند مورد نظر خود را جهت
خرید ببیند.
فرضیه دوم که مورد تایید قرار گرفته است حکایت از تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم
خرید (واسطه یا مکان خرید) در پهنه خرید دیجیتال دارد .به این معنا که مشتریان
لباس محلی برند «سربینه» در پهنه دیجیتال به موضوع مکان لباس (واسطهایی که در
بستر اینترنت میخرند) توجه دارند و این موضوع به سواد اطالعاتی آنها مربوط
میگردد .به گونهای که سطح سواد اطالعاتی کم یا زیاد باعث تغییر مکان خرید
(سایتی که از آن میخرند) میشود چون بر پایه پاسخهای آنها به پرسشنامه بسته به
میزان سواد اطالعاتی آنها در نوع واسطهای که برای خرید انتخاب میکنند تفاوت
وجود دارد .این فرضیه ،حامل این پیام است که اگر سایتی که مشتریان از آن خرید
میکنند به هر دلیل اعم از موضوعات امنیتی ،شکل کاربری ،امکانات سایت و  ...مورد
استقبال مشتریان نباشد ،از این فضا خرید نمیکنند .این موضوع بیانگر این است که
کسبو کارهای دیجیتال باید در طراحی سایت خود به موضوعاتی نظیر امنیت
اطالعاتی ،کاربرپسند بودن سایت ،سهولت دسترسی و  ...توجه داشته باشند.
فرضیه سوم این پژوهش نشان میدهد که سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (مقدار
خرید) در پهنه خرید دیجیتال تاثیرگذار است .این فرضیه ،به این معناست که
مشتریان لباس محلی برند «سربینه» در پهنه دیجیتال ،به موضوع مقدار (تعداد) لباس
(که در بستر اینترنت میخرند) ،توجه دارند و این موضوع به سواد اطالعاتی آنها
مربوط میگردد .چون پاسخهای آنها به پرسشنامه نشان میدهد چنانچه سطح
سواد اطالعاتی آنها کم یا زیاد شود باعث تغییر مقدار خرید (تعداد لباسی که از آن
میخرند) میشود .هر چه سواد اطالعاتی مشتریان بیشتر باشد ،خرید دیجیتال
راحتتر و مقدار خرید آنها در فضای دیجیتال بیشتر میشود و هرچه سواد
اطالعاتی مشتریان کمتر باشد ،خرید دیجیتال برای آنها دشوارتر و مقدار خرید
آنها در فضای دیجیتال کمتر میشود .این فرضیه بیانگر این است که یکی از راههای
رونق بخشیدن به کسب و کارهای دیجیتال توسعه سواد اطالعاتی مردم در جوامع
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است.
رد فرضیه چهارم به این معناست که مخاطبان مشتریان لباس محلی برند «سربینه»
در پهنه دیجیتال ،توجهی به زمان صرفشده برای خرید لباس در بستر اینترنت
ندارند و در هر ساعتی از شبانهروز به ثبت خرید خود میپردازند .به طور مثال
میتوان مشتریانی را برشمرد که حدود ساعت  00شب برای خرید اقدام نمودهاند که
تعدادشان کم هم نبوده است و همین افراد در هر ساعتی از شبانه روز درخواست
خرید یا دیگر مقاصد را داشتهاند و سفارشهای ویژه توسط افراد در ساعتهای غیر
قابل پیشبینی انجام شده است و این امر ارتباطی با سواد اطالعاتی آنها نداشته
است .با توجه به ماهیت خرید دیجیتال که در طی  10ساعت امکانپذیر است ،افراد
حس آزادی در زمان را به صورت یک جریان خصوصی سرگرمیمحور در نظر
میگرفتهاند .به این ترتیب ،چنانچه سطح سواد اطالعاتی آنها کم یا زیاد شود باعث
تغییر زمان صرفشده برای خرید لباس توسط آنها و یا تغییر زمان خرید
نمیگردد.
فرضیه پنجم هم که به تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (نحوه پرداخت) در پهنه
خرید دیجیتال اختصاص دارد ،تایید شده است .این فرضیه موید این است که
مشتریان لباس محلی برند «سربینه» در پهنه دیجیتال به موضوع نحوه پرداخت
(تسویه حضوری یا آنالین) لباس (که در بستر اینترنت میخرند) توجه دارند و این
موضوع به سواد اطالعاتی آنها مربوط میگردد .چنانچه سطح سواد اطالعاتی آنها
کم و زیاد شود باعث تغییر نحوه خرید آنها (تسویه حضوری یا آنالین) میشود.
بسیاری از مخاطبان برند «سربینه» به صراحت بیان داشتهاند «اگر امکانش هست ما
به صورت بعد از خرید یا پرداخت در محل ،تسویه نماییم چون با شیوه پرداخت
آنالین آشنا نیستیم ».که این خود موید این است که سواد اطالعاتی تاثیر زیادی بر
انتخاب نحوه پرداخت (تسویه حضوری یا آنالین) دارد .هرچه سواد اطالعاتی
مشتریان کمتر باشد تمایل آن ها به تسویه حضوری بیشتر و هرچه سواد اطالعاتی
آنها بیشتر باشد تمایل آنها به تسویه آنالین بیشتر خواهد بود.
افزون بر این ،مدل اصلی پژوهش به بررسی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید
در پهنه خرید دیجیتال میپردازد .بر پایه نتایج به دست آمده ،دو متغیر سواد
اطالعاتی و تصمیم خرید دارای اثر عاملی مشخص در جامعه مورد بررسی نیستند و
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دراین راستا متغیرهای وابسته فرعی که اجزاء تشکیلدهنده تصمیم خرید هستند هر
کدام به درصدی خاص از سواد اطالعاتی تاثیر میپذیرند و تنها دو متغیر انتخاب
برند و زمانبندی متاثر از سواد اطالعاتی نبودند .این درحالیست که سواد اطالعاتی
مخاطبان بر انتخاب مکان (واسطه) خرید ،مقدار (تعداد) لباس و نحوه پرداخت
تاثیرگذار است .بنابراین تبیین مدل پژوهش در قالبی که مطرح شده در خصوص این
جامعه صادق نیست و فقط سه زیر متغیر از متغیر کالن امکان وجود رابطه را
داشتهاند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
چنانچه بیان شد ،پژوهش حاضر دو موضوع تصمیم خرید در پهنه دیجیتال و سواد
اطالعاتی را مورد بررسی قرار داد .از نظر نگارندگان اهمیت این پژوهش در آن است
که فضای دیجیتال در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله ایران به سرعت در
حال توسعه است و چنین فضایی برای تقویت بازارهای دیجیتال یک فرصت مهم
محسوب میشود .به این ترتیب ،چنانچه نمونههای مشابه این پژوهش که به دنبال
ترویج اهمیت تصمیم خرید مصرفکننده و مهارتهای اطالعاتی وی از یک سو و
جذابیت ابزاری فضای مجازی از سوی دیگر است ،بیشتر گردد ،زمینه رشد و توسعه
کسب و کارهای کوچک در فضای مجازی نیز فراهم شده و به این ترتیب مهمترین
چرخ اقتصاد کشورها یعنی  SMEsبا سرعت بیشتری توسعه خواهند یافت .مهمترین
نوآوری در این پژوهش کنار همنشینی دو علم بازاریابی (زیرشاخه مدیریت) از یکسو
و سواد اطالعاتی (زیرشاخه علم اطالعات) از سوی دیگر بوده است تا بتوان راههای
کاربردی رونق فروش کسب و کارها در فضای دیجیتال را بهتر شناسایی نمود.
بسیاری از نتایج به دست آمده از این پژوهش همراستای با نتایج مطالعات پیشین
است .تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (مکان) ،همراستا با نتایج پژوهش
کاواراتزیس و آشورت ( )1110است که مکان را یک اصل مهم در کنار سواد
اطالعاتی میدانند .شاید یکی از دالیل اصلی تایید این فرضیه این است که افراد بسیار
در ایران به این که از کجا خرید کنند اهمیت میدهند؛ کما این که پژوهشگران این
تحقیق در تعامل ضمنی با افراد شاهد این امر بودهاند .رابطه سواد اطالعاتی و
. Kavaratzis& Ashworth
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تصمیم خرید (مقدار) با نتایج مطالعه کیم و همکاران ( )1109که در صنعت بیمه
انجام شد همراستا است .همچنین در پژوهش زاروالی و همکاران ( ،)1103نیز این
ارتباط تایید شده است .کپ ( ،)1101سواد اطالعاتی را بر مقدار خرید موثر میداند.

تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (نحوه پرداخت) با نتایج مطالعات فیلیچمن و
دیگران ( )1119و لی و همکاران ( )1102همراستا است.
با این وجود ،عدم تایید تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (برند) برخالف نتایج
پژوهش گالو ( ،)1103در مورد برند «اپل» و نیز مطالعه دی جنز و همکاران (،)1102
در زمینه سواد تبلیغاتی است .در خصوص متغیر تصمیم خرید (برند) همان طور که
از نتایج این پژوهش برمیآید مشتریان نگاه درستی به برند ( بهویژه در پهنه
دیجیتال) ندارند و این میتواند ناشی از این باشد که در ایران بازاریابی در دوره
گذار است و هنوز از مرحله فروش خارج نشده است چرا که اگر مانند دیگر
کشورهای مدرن در مقطع بازارگری اجتماعی بود اکنون این خرده متغیر ،بسیار
بیشتر مورد توجه افراد قرار میگرفت .گفتنی است که موضوع برندینگ در ایران بعد
از حضور بازاریابی شکل گرفته است که این خود دلیل دیگری بر شکلگیری نگاه این
چنینی از سمت مخاطب است .همچنین ،عدم تایید تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم
خرید (زمان) ،برخالف نتایج مطالعه پونج ( )1101و کومار و گاویندارجو ()1105
است که زمان و نسل را دو عامل مهم تصمیم خرید قلمداد نمودهاند .شاید دلیل این
امر ،ماهیت خرید دیجیتال است که افراد حس آزادی در زمان را به صورت یک
جریان خصوصی سرگرمی محور در نظر میگیرند.
در نهایت موضوع جالب توجه این است که کلیت مدل در این پژوهش تایید نشده
است چون مشتری ایرانی برای خرید لباس سطحی خاص از آگاهی را مهم نمیداند
و این گزاره را در تحقیق حاضر اعالم میدارد و بیان میکند که سواد اطالعاتی وی
با تمام اجزاء تصمیم به صورت تک به تک دارای مدلی خاص است .البته با توجه به
اینکه این مدل در کسب و کار فروش لباس محلی برند «سربینه» تست شده است
شاید چنانچه کاالی مورد بررسی از لباس به چیز دیگری تغییر یابد ،به تبع در نتایج
1.

Kim
Kopp
3. Fleischmann
4. De Jans
5. Punj
2.
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نیز تغییراتی ایجاد شود.
نگاه کاربردیتر به پژوهش حاضر می تواند پیشنهادهای زیر را برای کسب وکارهای
فروش لباس در پهنه دیجیتال در برداشته باشد:
 )0توصیه می شود برای رونق بخشیدن و توسعه کسب و کارهای دیجیتال دولت
تدابیری برای تدوین و توسعه برنامههای آموزشی در راستای تقویت مهارتهای
اطالعاتی و سواد اطالعاتی اقشار مختلف جامعه به ویژه مناطق محروم جامعه
بیاندیشد.
 )1با توجه به اینکه این نتیجه حاصل شد که سواد اطالعاتی در انتخاب مکان (سایت)
خرید لباس تاثیرگذار است ،بهتر است که کسبوکارها در طراحی سایت خود
موضوعاتی نظیر کاربرپسندی ،دسترسپذیری ،موضوعات زیباییشناختی سایت و...
را مورد توجه قرار دهند .افراد با سواد اطالعاتی کمتر ،از سایتهایی خرید میکنند که
کاربرپسندتر هستند .امنیت سایت موضوع دیگری است که کسب و کارها باید در
طراحی وبسایت خود مورد توجه قرار دهند و این ویژگی میتواند توجه افراد با
سواد اطالعاتی بیشتر را جهت خرید جلب نماید.
 )9در کسب وکارهای دیجیتالی فروش لباس ،بهتر است دستهبندی بهتری برای
لباسها برحسب برند آنها در نظر گرفته شود ،چرا که اگر آگاهی نسبت به برند
خاصی در جامعه بیشتر باشد ،امکان خرید بیشتری در فضای دیجیتال خواهد داشت.
 )0با توجه به ماهی ت لباس که اندازه آن برای مشتریان حساسیت زیادی دارد ،بهتر
است کسب وکارهای دیجتال فروش لباس ،اندازههای دقیق و راهنماهای انتخاب سایز
را برای هر لباس قرار دهند ،وجود چنین اطالعات دقیقی در مورد لباسها به افراد با
سواد اطالعاتی کمک مینماید تا خرید دقیقتری داشته باشد و به تبع این امر در
مقدار خرید دیجیتال آنها تاثیر مثبتی خواهد داشت.
 )5با توجه به ماهیت خرید دیجیتال و امکان خرید در  10ساعت شبانه روز ،کسب و
کارهای دیجیتال باید پشتیبانیهای  10ساعته از سایت خود داشته باشند تا در هیچ
ساعتی از شبانهروز مشکلی در سایت و درنتیجه اختاللی در خرید مشتریان ایجاد
نشود.
 )1با توجه به اینکه سطح سواد مشتریان متفاوت است و این موضوع در انتخاب
نحوه پرداخت (تسویه حضوری و آنالین) توسط مشتریان تاثیرگذار است بهتر است
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صاحبان کسب و کار دیجیتال هر دو گزینه پرداخت را در وبسایتهای خود قرار
دهند تا هر مشتری بسته به میزان سواد و یا تمایل خود یکی از شیوههای پرداخت را
.انتخاب نماید و از این طریق امکان خرید را برای همه مشتریان فراهم نمایند
:برخی از توصیهها برای پژوهشهای آتی به شرح ذیل آمده است
) پیشنهاد میشود دو سطح خرید ساده و پیچیده نیز با ثابت در نظر گرفتن تمامی0
شرایط دیگر این پژوهش بررسی شود تا بتوان با مقایسه نتایج آن پژوهش و تحقیق
حاضر به یافتههای دقیقتر و مشروحتری دست یافت؛
) هر دو بستر بازار سنتی و دیجیتال مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان دو جامعه1
ممکن را نیز تحت شرایط ساده و مستقل مورد ارزیابی عاملی قرار داد؛
) استفاده از مصاحبه ساختیافته در کنار پرسشنامه در پژوهشهای آتی سبب9
.حصول نتایج هرچه دقیقتر میشود
 چرا که،) میتوان به موضوع برند و تصمیمگیری به صورت مستقل پرداخت0
.جامعه بازاریابی کشور در این زمینه محتوای زیادی را به خود ندیده است
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