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ترین عوامل مؤثر در رفتار ي رفتار مصرف کنندگان نشان داده است که یکی از مهمهاي گوناگون در حوزهپژوهش

ماند که براي باشد. بر این اساس جاي تردیدي باقی نمیهاي شخصیتی آنان میخرید مصرف کنندگان، ویژگی

بینی رفتار خرید تلویزیونی آنها و در نهایت تأثیرگذاري بر شناخت بهتر بینندگان تلویزیونی و به احتمال زیاد پیش

امروزه تله شاپینگ، ابزار  شخصیتی مخاطبان تلویزیونی از عوامل مهم و مؤثر است.هاي عملکرد آنان، شناخت ویژگی

ها و دسترسی تواند توانایی تله شاپینگ در کاهش هزینهبا اهمیتی در امر بازاریابی و تبلیغات است. دلیل این امر می

 یکی ازتبلیغات تله شاپینگ باشد. ها سازي در قیمتجویی در زمان و شفافآسان و سریعتر افراد به خدمات و صرفه

ها یا از یک شبکه مستقل و یا در این برنامه .رودبه شمار می و یا خرید غیر فروشگاهی هاي خرید از راه دوربرنامه

هاي کاال، قیمت آن و ي ویژگیشوند و حاوي اطالعات کاملی دربارههاي دیگر پخش میهاي شبکهمیان برنامه

این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات تبلیغات تله شاپینگ بر رفتار خرید مصرف  باشند. یخدمات پس از فروش م

براي دستیابی به عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان، فضاي کنندگان در شهر اردبیل شکل گرفته است. 

سال مد نظر قرار گرفته  18 نفري که به سن استقالل مالی رسیده باشند که در این تحقیق سنین باالي 344نمونه 

ها است و نیز حداقل یکبار خرید تلویزیونی را تجربه کرده باشند، انتخاب گردید. همچنین ابزار گردآوري داده

سازي معادالت ساختاري با براي آزمون استفاده شده  و مدلوحضوري  پرسشنامه استاندارد به صورت اینترنتی 

مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که وابستگی  smsrt pls وSPSSاستفاده از نرم افزارهاي 

هاي خرید تلویزیونی بر وابستگی به خرید تلویزیونی تأثیرگذارند. وابستگی به هاي تلویزیونی و تماشاي برنامهبه برنامه

هی و اطالعات بیشتر در خصوص هاي خرید تلویزیونی منجر به افزایش تعامالت اجتماعی افراد و کسب آگابرنامه

هاي خرید محصوالت تله شاپینگی می شود و در نتیجه تأثیر کلی این عوامل موجب افزایش ساعات تماشاي برنامه

  گردد.گردد که هرچه این ساعات افزایش یابد منجر به رفتار خرید در بینندگان میتلویزیونی می
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 مقدمه -1-1

اي که مساله باشد، به گونههدف از این فصل بیان کلیاتی از پژوهش جهت آشنایی با چارچوب کار می

هاي پژوهش و همچنین روش شناسی پژوهش به صورت اف و فرضیهپژوهش شرح داده شده و بر اساس آن اهد

شود و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق مورد بررسی کلی معرفی گردد. در این فصل ابتدا مسأله پژوهش بیان می

قرار خواهد گرفت. در ادامه اهداف، فرضیات و سؤاالت پژوهش و همچنین روش پژوهش توضیح داده خواهد شد. 

بخش از فصل اول به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي پژوهش اختصاص دارد. پس از ارائه نهایتا آخرین 

کلیات پژوهش در فصل حاضر، در فصل دوم مبانی نظري و پیشینه پژوهش بیان خواهد شد. در فصل سوم روش 

ري و ارائه ها در فصل چهارم، نهایتا نتیجه گیشود. پس از تجزیه و تحلیل دادهشناسی پژوهش معرفی می

 هاي تحقیق در فصل پنجم ارائه خواهد شد.پیشنهادات و محدودیت

 بیان مسأله -1-2

از  یفراوان يادعاهاي آن، با ها به سرعت در حال اجراست و دامنهفناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان

به خدمات  يارائه از يباالترو سطح  يوربهره شیمانند افزا و ارتباطات، اطالعات يفناور یسازمان ياینظر مزا

 يکه به طور کامل فناور ییهاتنها سازمانرسد شود. بنابراین به نظر میتر مییان، روز به روز گستردهمشتر

(لوریک و  شدقادر به رقابت مؤثر خواهند  رند،گییخود در نظر م یابیبازار يهابرنامه يرا برا و ارتباطات اطالعات

در مورد نحوه فروش  راتییتغی عوامل اصل نیاز مهمتر یکیاطالعات و ارتباطات،  يرفناو  .)1997همکاران، 

، کسب و کارها دچار و ارتباطات اطالعات يبه علت تأثیر فناوررود. ها به شمار میمحصوالت و خدمات شرکت

-یم رد،یگ ده قراربه طور مناسب مورد استفادر صورتی که فناوري اطالعات و ارتباطات . اندگشته یاساس تتحوال

 يهاپروسهبر تواند یم يکسب و کار تأثیر بگذارد. فناور يندهایفرآ یابیاجرا و ارز ،يزیرتواند بر روند برنامه

پرسنل  يهاتینقش و مسئول نیدر دسترس است، و همچن رندگانیگ میمتص يکه برا یاطالعات و اطالعات

اطالعات در حل  يو استفاده از فناور عتیآن، شناخت طب يوه. با توجه به تأثیر بالقگذار باشدسازمان تأثیر 

و ارتباطات در  یاطالعات يهايفناور ).2017، 1(آدیگان مهم است اریها بسياحرفه يبرا يامسائل به طور حرفه

 و دهدیم شیآن را افزا یطیدانش مح رایز د،یآیآل به شمار م دهیراه حل ا کیبه عنوان  یابیبازار يها تیفعال
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 نیاز مناسب تر یکیاطالعات و ارتباطات  يفناور .کندمی تیتقوري در روابط را ارتباطات و درجه همکا انیجر

 یشرکت به سرعت و به آسان ن،ی. بنابرارودبه شمار می مربوط به عوامل مختلف يهادانش جادیابه منظور ها رسانه

 ،اطالعات و ارتباطات يفناور ی،ابیبازار ماتیدر تصم .یابدی دست میقیو دق عیکم به اطالعات وس نهیو با هز

با  یدانش رقابت يجمع آور و آوردیرا فراهم م یجهان یاز منابع اطالعات یعیوس يبه مجموعه میمستق یدسترس

نماید یم لی، تسهشودمی يریگ میپروسه تصمموجب راحتر شدن که را  ارزش و اطالعات مرتبط با مصرف کننده

  .)2007مکاران، (ریکونا و ه

 یکدر اي به ارمغان آورده است. ي رسانهفناوري اطالعات و ارتباطات تغییرات قابل توجهی را در حرفه 

در خرید  رو به زوال نهاد. یجبه تدر یسنت یغاتاز تبل یغاتیاثرات تبل ،با ارتباطات متمرکز یغاتیتبل یابیبازار یطمح

گیرد ( و خرید بطور مستقیم از یک عمده فروش انجام نمی ها واضح و شفاف نیستندسنتی عموما قیمت

). همچنین در خرید سنتی نوآوري و ابتکار چندانی وجود 2012و همکاران، 2؛ متوو2017اولوبونمی و ساموئل، 

تر مانند: نامه و تلفن شروع به پیشرفت هاي سنتی). بازاریابی مستقیم از دل رسانه2015، 3ندارد (وانگ و چن

 يبرا یغاتیتبل یازهاين یشو افزا ياخدمات چندرسانه یجادبه ا و ارتباطات اطالعات يورنافاست. بهبود کرده 

و  یزيرطرح یزیونیتلو يهاکه براساس برنامه یابیخدمات بازار. منجر شده است ياخدمات مختلف چند رسانه

نمایش کنند که محصوالت  یدرك نم ینآسا بهتلویزیون دارند. مخاطبان  یشگرا یندهاند به سمت آشده يجاساز

هاي اخیر باعث کارکرد بهتر تبلیغات بر ، بنابراین همین موضوع در سالهستند یغاتدر واقع تبل داده شده،

- رسانه ايصورت فزاینده به که کنیممی زندگی ايجامعه در ). ما4،2015محصوالت تلویزیونی شده است (زو و چن

 از زیادي میزان به ما شدن، اي رخ داده است. درروزگار جهانیرسانه محیط اي درابقهستغییرات بی و شده است اي

-درباره سؤال به را ناچار ما به هاآگاهی شویم. اینآگاه می ویکمبیست اي در قرنرسانه هايسرویس سریع تغییرات

رشد در خرید خانگی و تمایالت ). 1391کند (شهاب،می راهنمایی مانبر روي زندگی انقالب ارتباطی تأثیر ي

قرار دادن  هاي جدیدي از تحت نفوذتکنولوژیکی جدید درها را به سوي بازاریابی الکترونیکی باز کرده و نوید روش

). از زمان معرفی اولین تلویزیون تجاري در سال 2007و همکاران،5(مافی  دهدو خدمت به مصرف کنندگان را می

عمال تمامی ). 2016، 6هاي تبلیغاتی بوده است (داوتیان و کانینگامترین رسانه، تلویزیون یکی از مهم1941

(مافی و همکاران،  طریق پست خریداري شوندخانه از از یو به راحت توانند به سرعتمحصوالت /خدمات می

هاي اي از آگهیاند که در بازههاي کوتاه تبلیغاتی تشکیل شدههاي تلویزیونی از پیامامروزه اکثر آگهی ).2007

  گنجند.فروش کاال می هاي بلند تبلیغاتیاي و همین طور برنامههاي بلند چند دقیقهاي تا آگهیکوتاه چندثانیه
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است. تله شاپینگ یکی از عوامل  "تله شاپینگ"موسوم به  خرید تلویزیونی کاال ،هاي بلند تبلیغاتیبرنامه یکی از

استفاده از ابزارهاي تعاملی از قبیل برقراري تماس زنده، سیستم پیامک، است.  کنندگانتأثیرگذار بر رفتار مصرف

و  7باشد (پیرزهاي تلویزیونی میهاي خوبی براي خرید از کانالها نمونههاي چت و وب سایتایجاد اتاق

  ). 2011همکاران،

ها . این برنامههستند 9شگاهیو یا خرید غیر فرو 8هاي خرید از راه دوربرنامه یکی ازتبلیغات تله شاپینگ 

 هاي تله شاپینگد. برنامههاي دیگر پخش شونهاي شبکهي مستقل یا در میان برنامهاز یک شبکه ممکن است

و همکاران 10(واگنر کاال، قیمت آن، خدمات فروش و پشتیبانی هستند يهاي ویژگیحاوي اطالعات کاملی درباره

گردند، اطالعات بینندگان افزایش گ با کاالها و محصوالت جدید آشنا می). مخاطبان از طریق تله شاپین2016، 

شود. دسترسی ها میسازي قیمتیابد. تله شاپینگ به دلیل فضاي رقابتی شدیدي که دارد منجر به شفافمی

 شود. تله شاپینگ منجر به صرفهشاپینگ محسوب می تر به محصوالت مورد نظر از جمله مزیت دیگر تلهسریع

ي حمل و نقل و صرف شود به این دلیل که فرد با نشستن در خانه و بدون هزینهجویی در وقت و هزینه ها می

  ). 2011نماید (پیرز و همکاران ،زمان محصول مورد نظر خود را شناسایی نموده و به راحتی اقدام به خرید می

بازار است بطور جامع  منطقی و متفاوت ازتوجه به این حقیقت که خرید تلویزیونی یک نوع خرید آنی و غیر 

 عوامل مؤثر بررفتار خرید تلویزیونی مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفت و مدل توسط برخی متغیرهایی از 

قبیل : وابستگی به تلویزیون، مواجهه با تلویزیون، مواجهه با خرید تلویزیونی و وابستگی به خرید تلویزیونی، اثرات 

یونی و تعامل فرا اجتماعی اصالح شد. طبق تحقیقات انجام شده وابستگی تلویزیونی تأثیر زیادي بر مشارکت تلویز

(من  گذاردهاي خرید تلویزیونی تأثیر مستقیمی بر ذهنیت عموم میگذارد. برنامهرفتار خرید مصرف کنندگان می

به   هاي تلویزیونی قرار گرفتن دستنامههاي تلویزیونی و در معرض بر). وابستگی به برنامه2016و مورالیدران، 

تواند دهند که وابستگی افراد به خرید تلویزیونی را بوجود آورند. وابستگی به خرید تلویزیونی میدست هم می

منجر به این شود که بینندگان تلویزیونی احساس مثبتی به مجري برنامه داشته باشند. مواجهه با خرید تلویزیونی 

عوامل در خرید تلویزیونی در نظر گرفته می شود. مصرف کنندگان با مواجهه خرید تلویزیونی  یکی از مهمترین

). سطح رفتار خرید 2016باالتر، تأثیر مثبت و قوي تري براي خرید آنی یک محصول دارند (تساي و همکاران، 

صرف تماشاي تلویزیون گیرد و همچنین مدت زمانی که هاي تلویزیونی قرار میتلویزیونی تحت تأثیر شخصیت

). وابستگی به خرید تلویزیونی نه تنها بر 2011شود نیز در سطح خرید تلویزیونی مؤثر است (پیرز و همکاران، می

ها مشارکت داشته باشند (پیرز و کند تا در این برنامهگذارد بلکه آنها را تشویق میي اجتماعی افراد تأثیر میرابطه
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ها. خرید تلویزیونی یعنی مشارکت و مداخله مخاطب و بیننده با مجریان این برنامه ). شرکت در2011همکاران، 

کنند در این اي با برنامه از طریق پیامک ، ایمیل و تلفن زدن و ... ارتباط برقرار میبنابراین کسانی که از هر نقطه

  رابطه شریک هستند. 

ترین عوامل مؤثر در ن داده است که یکی از مهمي رفتار مصرف کنندگان نشاهاي گوناگون در حوزهپژوهش

ماند که باشد. بر این اساس جاي تردیدي باقی نمیهاي شخصیتی آنان میرفتار خرید مصرف کنندگان، ویژگی

بینی رفتار خرید تلویزیونی آنها و در نهایت براي شناخت بهتر بینندگان تلویزیونی و به احتمال زیاد پیش

با توجه  هاي شخصیتی مخاطبان تلویزیونی از عوامل مهم و مؤثر است.رد آنان، شناخت ویژگیتأثیرگذاري بر عملک

هاي بازاریابی در دنیا تبدیل شده است و در اروپا و امریکا روز به به اینکه تله شاپینگ به یکی از جدیدترین روش

ین نکته که تبلیغات تله شاپینگ باشد، مطالعه پیش رو فرصتی است براي دستیابی به اروز در حال گسترش می

کند و آیا این تبلیغات بینندگان را به نوعی خرید چگونه در خرید مخاطبان در ایران در شهر اردبیل نقش ایفا می

هاي تله شاپینگی فرا می خواند یا خیر. شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خرید تلویزیونی در بین مصرف از برنامه

یابد یا هاي تله شاپینگ تغییر میین اینکه میزان خرید مصرف کنندگان از طریق برنامهکنندگان و همچنین تعی

  خیر، منجر به بروز چنین تحقیقی شده است.

  اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

هاى اجتماعى و اقتصادى اى را در تمامى عرصهورى اطالعات و ارتباطات ، بدون شک تحوالت گستردهافن 

اى است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل به یک ه و تأثیر آن بر جوامع بشرى بگونهبشریت به دنبال داشت

 ياست. همانطور که جهان در حال توسعه است، تکنولوژ قیاطالعات عم ياثرات فن آور .جامعه اطالعاتى است

بت فناوري اطالعات و . از جمله اثرات مثخواهد داشت یتأثیر مثبت و منف يفناور نیظهور خواهد کرد و ا شتریب

-باشد و ارتباطات را از طریق فناوري ارتباطات بهبود میجویی در زمان میارتباطات افزایش تولیدات و نیز صرفه

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي مصرف کنندگان، کاهش قیمت ). از جمله مزیت2012، 11بخشد (رامی

باشد. عدم وجود محدودیت مکان خرید سریع برخی کاالها میمنابع جهت خرید و افزایش قدرت خرید و نیز ا

هاي دیگر وجود فناوري اطالعات و ارتباطات زمانی و آگاهی از کاالهاي جدید در سطح بین المللی از جمله مزیت

هاي جمعی چندین برابر ). در چند دهه گذشته و به ویژه در سالیان اخیرتولیدات رسانه1382باشد (شاوردي، می

اي (چه واقعی و چه غیر واقعی) هاي رسانهزایش یافته و دسترسی به آنها تسهیل شده است. اطالعات و روایتاف

اي دیگر دهد. پیام هاي رسانههایی است که بخش زیادي از تخیل افراد را شکل میها و وعدهها، وسوسهحامل پیام

مصرف  گیرند.ترین نقاط کشور را فرا میفتادهاي دور امنحصر به شهرهاي بزرگ نیستند بلکه بطور فزاینده
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اند. در واقع آنها درمواجهه با اي براي خرید آن نداشتهخرند که از ابتدا برنامهکنندگان اغلب محصولی را می

تري در هاي تلویزیونی اثر قويتوان گفت برنامههاي تلویزیونی به خرید محصول عالقمند شدند، بنابراین میبرنامه

مشتري نسبت به خرید سنتی دارند. عالوه بر این درخرید تلویزیونی نسبت به خرید سنتی در وقت و هزینه جذب 

). در خرید تلویزیونی مقدار تخفیف و قیمت 2016شود (وي وي و دانگ چن،مصرف کنندگان صرفه جویی می

یاي دیگري که خرید تلویزیونی دهد. از مزابراي همه روشن است و براساس آن خریدار ، خرید خود را انجام می

و لیو گیرد (نسبت به خرید سنتی دارد این است که خرید بطور مستقیم از یک عمده فروش انجام می

). نوآوري و ابتکار و در نتیجه تنوع محصول در تله شاپینگ بدلیل مزیت رقابتی نسبت به روش 2012همکاران،

  ).2015شود (وانگ و چن ،ریداران نیز صرفه جویی میسنتی زیاد است. در تله شاپینگ در زمان خرید خ

باشد. در هاي مختلف به منظور گسترش بازار خود میي فرصت براي شرکتدهندهروش مدرن فروش نشان

هاي اخیر پیشرفت چشمگیري داشته است. بنابراین خرید در سال هاي مستقیم خرید، تلویزیونمیان روش

هاي توزیع و فروش تبدیل شده است. تله شاپینگ روز به روز در حال ترین کانالکنندهتلویزیونی به یکی از امیدوار

اي از طریق تلویزیون هستند. افزایش قابل گسترش است و تولید کنندگان در حال روي آوردن به تبلیغات حرفه

هد. افزایش میي چنین روش خریدي را هاي تبلیغات تلویزیونی، امکان توسعهي پخش چنین برنامهمالحظه

عالوه بر این  سطح فروش و پتانسیل رشد باالي تله شاپینگ منجر به توجهات بیشتر به این روش خرید شده 

). با توجه به گسترش روز افزون تجارت الکترونیک در ایران و این که 2015؛ یاداو، 2016است (چون و همکاران،

یونی مصرف کنندگان صورت نگرفته، بنابراین یک هاي شخصیتی تلویزتاکنون پژوهشی براي بررسی ویژگی

بررسی جامع از خرید تلویزیونی باید هم براي محققان دانشگاهی و هم براي مدیران علمی و تولیدکنندگان 

ي پیش رو فرصتی است براي دستیابی به این نکته که چه عواملی باعث خرید داخلی بسیار ضروري باشد. مطالعه

کند که بدانیم افراد در هنگام شود. در واقع این تحقیق به ما کمک میان میتلویزیونی مصرف کنندگ

گیرند و در نهایت باعث درك بیشتر ما نسبت به رفتار خریدتلویزیونی تحت تأثیر چه عوامل کلیدي قرار می

   کنند.شود. این دالیل ضرورت انجام این تحقیق را نمایان میکننده میمصرف

  اهداف پژوهش -1-4

 مواجهه با تلویزیون بر وابستگی به خرید تلویزیونی . بررسی تأثیر 1

 بر وابستگی به خرید تلویزیونی . بررسی تأثیر وابستگی به تلویزیون 2

  مواجهه با تلویزیون بر مواجهه با خرید تلویزیونی. بررسی تأثیر  3

 مجریان برنامه خرید تلویزیونیوابستگی به خرید تلویزیونی بر تعامل فرا اجتماعی با . بررسی تأثیر 4

 تأثیر وابستگی به خرید تلویزیونی بر اثرات مشارکت تلویزیونی مخاطبان . بررسی  5
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ی تأثیر اثرات مشارکت تلویزیونی مخاطبان بر تعامل فرا اجتماعی با مجریان برنامه خرید               . بررس6

 تلویزیونی

  مجریان برنامه خرید تلویزیونی بر مواجهه با خرید تلویزیونیتعامل فرا اجتماعی با  . بررسی تأثیر 7

  . بررسی تأثیر مواجهه با خرید تلویزیونی بر رفتار خرید تلویزیونی8

  سؤاالت پژوهش -1-5

 دارد؟ مواجهه با تلویزیون چه تأثیري بر وابستگی به خرید تلویزیونی . 1

  دارد؟ رید تلویزیونیچه تأثیري بر وابستگی به خ . وابستگی به تلویزیون 2

 . مواجهه با تلویزیون چه تأثیري بر مواجهه با خرید تلویزیونی دارد؟3

 وابستگی به خرید تلویزیونی چه تأثیري بر تعامل فرا اجتماعی با مجریان برنامه خرید تلویز یونی . 4

 دارد؟

 دارد؟بان وابستگی به خرید تلویزیونی چه تأثیري بر اثرات مشارکت تلویزیونی مخاط . 5

اثرات مشارکت تلویزیونی مخاطبان چه تأثیري بر تعامل فرا اجتماعی با مجریان برنامه خرید                .6

 دارد؟ تلویزیونی

  دارد؟ تعامل فرا اجتماعی با مجریان برنامه خرید تلویزیونی چه تأثیري بر مواجهه با خرید تلویزیونی . 7

 تأثیري بر رفتار خرید تلویزیونی دارد؟. مواجهه با خرید تلویزیونی چه 8

  هاي پژوهشفرضیه -1-6

 هاي تحقیق به شرح زیر است :بر اساس مدل پیشنهادي، فرضیه

 تأثیر دارد.  مواجهه با تلویزیون بر وابستگی به خرید تلویزیونیفرضیه اول :  

 .ردتأثیر دا بر وابستگی به خرید تلویزیونی فرضیه دوم : وابستگی به تلویزیون

 .مواجهه با تلویزیون بر مواجهه با خرید تلویزیونی تأثیر داردفرضیه سوم : 

وابستگی به خرید تلویزیونی بر تعامل فرا اجتماعی با مجریان برنامه خرید تلویزیونی تأثیر فرضیه چهارم : 

 .دارد

 .یر داردوابستگی به خرید تلویزیونی بر اثرات مشارکت تلویزیونی مخاطبان تأثفرضیه پنجم : 

 اثرات مشارکت تلویزیونی مخاطبان بر تعامل فرا اجتماعی با مجریان برنامه خرید تلویزیونی فرضیه ششم :

 تأثیر دارد.

 .تأثیر دارد تعامل فرا اجتماعی با مجریان برنامه خرید تلویزیونی بر مواجهه با خرید تلویزیونیفرضیه هفتم : 

  ی بر رفتار خرید تلویزیونی تأثیر دارد.مواجهه با خرید تلویزیون  فرضیه هشتم:
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  روش پژوهش -1-7

با توجه به محتواي مورد بررسی و جهت دستیابی به اهداف ذکر شده و استفاده از اصول علمی تدوین شده 

با توجه به ماهیت اجتماعی تحقیق حاضر که نیازمند به در تحقیقات پایه، پژوهش از لحاظ هدف کاربردي است و 

توان آن را بطور مستقیم  مشاهده کرد، این تحقیق به شیوه ها براي جمعیتی بزرگ است و نمیدهجمع آوري دا

ها یا خواهد گرفت و همچنین به دلیل اینکه به دنبال جمع آوري اطالعات براي آزمون فرضیهپیمایشی انجام 

ی ـ پیمایشی استفاده پاسخ به سؤاالت مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه هستیم، از روش توصیف

خواهیم کرد. در تحقیق مورد نظر با توجه به اینکه به دنبال تأثیر بین متغیرها هستیم، بنابراین روش توصیفی ـ 

  باشد. پیمایشی از نوع همبستگی می

سالی 18ها، شهروندان شهر اردبیل باالي جامعه آماري این پژوهش جهت پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه

 . شده استي خرید تلویزیونی داشته باشند که براي برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده ربهاست که تج

  

  روش هاي گردآوري اطالعات پژوهش حاضر به طور کلی به دو دسته کتابخانه اي و میدانی تقسیم می شود.

مقاالت، مجالت، پایان  : در این روش، براي جمع آوري اطالعات به منابعی نظیر کتب،ايروش کتابخانه

  شود.هاي اطالعاتی و... مراجعه میهاي استنادي، بانکها، پایگاهها و جستجو در وب سایتنامه

هایی اطالق می شود که محقق براي گردآوري اطالعات ناگزیر است که به محیط به روش روش میدانی:

باط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اطالعات مورد بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراري ارت

هاي متداول و معروف گردآوري اطالعات ). برخی از روش211، 1389نیاز خود را گردآوري کند (حافظ نیا، 

میدانی عبارتند از: پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و آزمون. در این پژوهش روش گردآوري اطالعات در قسمت 

اي شامل: مقاله، مراجعه به سایت هاي علمی و براي بررسی فرضیه ها، ابزار جمع ش کتابخانهادبیات پژوهش از رو

؛ 2011؛ پیرز و همکاران، 2016آوري اطالعات در رابطه با پرسش هاي پژوهش، پرسشنامه ( تساي و همکاران، 

مانیچ و کینتس فادیر، ؛ اسکو2000؛ کیم و لنون، 2006؛ آلکانیز و همکاران، 2008؛ لی، 2008مافی و بلیس، 

هاي اجتماعی از طریق شبکهو اینترنتی ي پخش پرسشنامه نیز به دو صورت حضوري باشد. نحوه) می1998

  صورت گرفته شد.

هاي بررسی یابی معادالت ساختاري، یکی از روشتجزیه و تحلیل ساختارهاي کوواریانس یا همان مدل

و تحلیل متغیرهاي مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه 

هاي توان قابل قبول بودن مدلدهد. از طریق این روش میتئوري، تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می
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هاي همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود. به این دالیل براي هاي خاص با استفاده از دادهنظري را در جامعه

استفاده شده  ، spssو smart plsافزار تجزیه و تحلیل آماري از مدل سازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم

 است.

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي پژوهش -1-8

  تعاریف مفهومی - 1- 8- 1 

به  هاي تلویزیونی، ممکن است منجرقرارگیري هر چه بیشتر در معرض برنامهبا تلویزیون:  مواجهه

هاي خرید مواجهه با تلویزیون ترین زمینهتر شدن اهداف و نیازهاي مصرف کننده شود. بنابراین یکی از مهمروشن

و نیازهایش پی ببرد (انریکه و تواند به واسطه قرار گرفتن در معرض تلویزیون به اهداف است چرا که یک فرد می

  ).2006همکاران، 

میزان نیازها و اهداف یک فرد به  درآن ارضاياي کهیک رابطه«عنوان وابستگی به  وابستگی تلویزیونی:

  ).2016است (رویز مافی و همکاران،  تعریف شده» مشخصی از منابع اطالعاتی در رسانه بستگی دارد

و اسکومانیچ و  1991بنا به تحقیقاتی که گرنت و همکارانش در سال  وابستگی به خرید تلویزیونی:

هاي خرید تلویزیونی، تغییرات قابل توجهی را انجام دادند، نشان داده شد که برنامه 1998سال کنتس فادیر در 

ها جذب مصرف کنند، چرا که هدف از این برنامهها نمایان میدر روابط ساختاري مصرف کنندگان با رسانه

  ).2011و همکاران،  باشد (پیرزکنندگان از طریق نمایان ساختن نیازها و برآورده نمودن اهدافشان می

- مواجهه با خرید تلویزیونی زمان متوسطی است که پاسخ دهندگان، برنامهمواجهه با خرید تلویزیونی: 

  ).2016کنند (تساي و همکاران، هاي خرید تلویزیونی را در یک دوره از زمان تماشا می

تماعی ایجاد شده توسط مفهوم تعامل فرا اجتماعی، شکل جدیدي از تعامل اجتعامالت فرا اجتماعی: 

) ظاهر شد. این نویسندگان 1956رسانه هاي جمعی، نخستین بار در ادبیات ارتباطات با مطالعات هورتون و وول (

کنند اي و مخاطبانشان تعریف میهاي رسانهتعامل فرا اجتماعی را به عنوان تعامل چهره به چهره بین شخصیت

   .)2013(کورتسه و روبین، 

خرید تلویزیونی یعنی دخالت مخاطب و بیننده با مجریان این  شرکت درکت تلویزیونی: اثرات  مشار

  ).2011ها (پیرز و همکاران، برنامه

فردي که یک محصول را از طریق برنامه خرید تلویزیونی  براي دستیابی به یک رفتار خرید تلویزیونی: 

والت دیگري را نیز براي دستیابی به اهداف دیگر هدف خریداري کرده است (احتماال مناسب است)، احتماال محص

  ).2006نماید (بلیس و همکاران، خریداري می
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  تعاریف عملیاتی -2- 8- 1

پرسشنامه دارد و از پرسشنامه تساي و  40تا  39از نظر عملیاتی اشاره به سؤاالت مواجهه با تلویزیون: 

  ) استفاده شده است.2016همکاران (

پرسشنامه دارد و از پرسشنامه مافی و  38تا  34 اشاره به سؤاالت نظر عملیاتی ازوابستگی تلویزیونی: 

  ) استفاده شده است.2008بلیس (

پرسشنامه دارد و از پرسشنامه  12تا  1 از نظر عملیاتی اشاره به سؤاالتوابستگی به خرید تلویزیونی: 

  ) استفاده شده است. 2011پیرز و همکاران (

پرسشنامه دارد و از پرسشنامه  42تا  41از نظر عملیاتی اشاره به سؤاالت یونی: مواجهه با خرید تلویز

  ) استفاده شده است.2016تساي و همکاران (

پرسشنامه دارد و از پرسشنامه پیرز و  28تا  13از نظر عملیاتی اشاره به سؤاالت تعامالت فرااجتماعی: 

  ) استفاده شده است.2008) و لی (2011همکاران (

 پرسشنامه دارد و از پرسشنامه 33تا  29از نظر عملیاتی اشاره به سؤاالت ت  مشارکت تلویزیونی: اثرا

  ) استفاده شده است.1998اسکومانیچ و کینتس فادیر (

  پرسشنامه دارد و از پرسشنامه تساي  46تا  43 از نظر عملیاتی اشاره به سؤاالترفتار خرید تلویزیونی: 

  استفاده شده است. )2000و لنون ( کیم  ) و2016و همکاران (

  خالصه فصل -1-9

اي از فصل بیان شده است، سپس توضیحاتی در خصوص بیان مساله و ضرورت و در این فصل ابتدا مقدمه

اند. ي تحقیق بیان شدهي بعدي اهداف تحقیق، سؤاالت و هشت فرضیهاهمیت تحقیق آورده شده است. در مرحله

شی که براي انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است که شامل نوع تحقیق، در قسمت هفتم فصل اول رو

باشد، بیان شده است. نهایتا در هاي تجزیه و تحلیل میجامعه و نمونه آماري و ابزار گردآوري اطالعات و روش

   بخش آخر فصل به بیان تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي پژوهش پرداخته شده است.          
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  مقدمه -2-1

گر ارائه چارچوبی منسجم در خصوص ادبیات موضوع مورد بررسی هدف از بیان این فصل توسط پژوهش

ها و ارائه گر را در تدوین فرضیهباشد، تا درك جامعی از موضوع مورد مطالعه بدست آید و همچنین پژوهشمی

اند. بدین منظور در این فصل ابتدا به بیان مبانی یا چارچوب نظري پژوهش پرداخته می مدل پژوهش یاري رس

گردد. پس از ارائه فصل اول، در شود و در ادامه پیشینه پژوهش شامل تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط ارائه می

عرفی می شود. فصل دوم مبانی نظري و پیشینه پژوهش بیان خواهد شد. در فصل سوم روش شناسی پژوهش م

هاي تحقیق در ها در فصل چهارم، نهایتاٌ نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات و محدودیتپس از تجزیه و تحلیل داده

 فصل پنجم ارائه خواهد شد.

 12فناوري اطالعات و ارتباطات -2-2

که  ه استفناوري که الزم و ملزوم زندگی انسان شد، فناوري اطالعات و ارتباطات اشاره به فناوري است

یا به عبارتی فناوري  ICT سازد. عبارتدسترسی به اطالعات از طریق ارتباطات از راه دور را امکان پذیر می

هاي ارتباطی هاي همراه و سایر رسانهوایرلس، تلفن _ سیمهاي بیاطالعات و ارتباطات، شامل اینترنت، شبکه

هاي سیم به همگرایی با شبکهکشی و یا سیستم پیوند و بیبلاست. در حقیقت، فناوري اطالعات و ارتباطات با کا

  ).1392(صدیق،  پردازدهاي کامپیوتري میهاي تلفن با شبکهصوتی و تصویري و شبکه

مرتبط با  يهاتیانجام فعال يرا برا يشتریب يهابر ارتباطات راه دور فرصت یمبتن يهايورادر فن ينوآور

اطالعات و استفاده از آن  يفناور .)1،ص1990و همکاران،  13(کاپلمن کندیراهم ماطالعات و معامالت از خانه ف

 يهاوهیش .)1999و همکاران،  14کند (برديایجاد میها شرکت یابیدر نحوه بازار یاساس راتییتغ ،یابیدر بازار

سازمان «، »اهشک«، »کسب و کارمجدد  دیتول«اطالعات مانند  ياستفاده از فناور شیمرتبط با افزا یتیریمد

 يممکن است که فناور .اندشده یسازمان ناز زبا ی، بخش قابل توجه»بر دانش یشرکت مبتن«و » بدون مرز

خود موجب  يباور به خود نیرقابت در نظر گرفته شود و ا يبرا یشرط شیبه عنوان پ یاطالعات به سادگ

  .)1997و همکاران،  15باشد (لوریکاطالعات شده  يدر فناور شرفتیپ

                                                
12 Information Technology and Relationship 
13 Koppelman 
14 Brady 
15 Leverick 
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هاي تکنولوژي یا فنونی است که توسط آن فنون، عناصر اطالعات یا داده  (ICT)اطالعات و ارتباطاتناوري ف

داراي معانی و مفهوم قابل درك نیستند در فرآیند تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از آنکه داراي  که16 خام

هاي الکترونیک به مبادي آنها توسط سیستم امکان انتقال ،تبدیل شدند معانی قابل درك شده و به اطالعات

  .مصرف را بوجود خواهد آورد

اي است نو و شکل الکترونیک دیجیتالی آن در جهان سابقه فناوري اطالعات و ارتباطات پدیده اگرچه

در ساده  .)1387(شهرتی فر،  با خلقت جهان هستی هم تاریخ است 17ندارد، الکن اصل فناوري اطالعاتچندانی 

 ،یابیبازار لیو تحل هیبهبود تجز قیرا از طر یابیبازار نهیاطالعات، گسترش اطالعات در زم يراه، ظهور فناور نیتر

 نده،یآ یابیدر بازار تیعوامل موفق نیاز مهمتر یک. یدهدیم شیافزا رهیمحصول و غ يزیر، برنامهبررسی تحقیق

 تیریاطالعات است که به استفاده و مد ياز فناور يبهره بردار کسان،یبزرگ و کوچک به طور  يهاشرکت يبرا

 هايشیوهها در حال حاضر ، شرکتو ارتباطات اطالعات ياستفاده از فناور قیکند. از طریاطالعات کمک م

 اطالعات ياز آنجا که فناور کنند.یو محصوالت و خدمات خود را به بازار عرضه م نددهیخود را انجام م یابیبازار

را  يو خدمات مشتر یابیبازار تیریمد دیتواند و با یاطالعات م يدر مورد اطالعات است، فناور زین و ارتباطات

خدمات  شرفتیبهبود و پ يبرا يقو زوریکاتال کیتواند به عنوان  یاطالعات م يکند. در اصل، فناور لیتسه

  .)1995، 18(دمگان عمل کند يمشتر

به طور  دهیچیپو مدرن  کارهاي و کسب و همچنیناست  شیفزادر حال ا ينتظارات مشتربا توجه به اینکه ا

، اطالعات در قلب اکثر شرکت ها قرار دارد فناوري و قدرت کنندیم هیها و دانش مردمشان تکبر مهارت ندهیفزا

 ).1995یابد (دمگان، نیاز به استفاده از فناوري اطالعات روز به روز افزاش می

  تعریف - 1- 2-2

 يمشتر و خدمات یابیبازار ،یعمده در رفتار رقابت راتییاست که تغ کیمنبع استراتژ کی اطالعات يفناور

. فن کندیم سریم یرقابت يایبه مزا یابیدست يشرکت را برا ک، یاطالعات يفناور قت،یدر حق. کندیم لیرا تسه

دهد که یم وندیان را پسازم کی »يفناور يبهره بردار«و  »یابیبازار يریجهت گ«است که  یاطالعات منبع يآور

اً عمدتو ارتباطات اطالعات  يفناور .)1995(دمگان، شود  تیریو مدگرفته مورد استفاده قرار  یبه درست دیبا

  ).1999(بردي،  است یابیبازار يهاوهیدر ش راتییتغ

عات. در اینجا هر ها براي کار با اطالها و دیگر فناوريعبارتست از کاربرد رایانه و ارتباطات فناوري اطالعات

به اشتباه، کار  و ارتباطات، گونه فناوري اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است. عموماً در فناوري اطالعات

                                                
16 Data 
17 Information technology 
18 Domegan 
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هاي رایانه و ارتباطات و محصوالت مرتبط مد نظر قرار گرفته است. باید توجه با اطالعات تنها از طریق فناوري

هاي بشري در دستیابی به اهداف و چگونگی استفاده از ساخته يز مطالعهست اا داشت که واژه فناوري عبارت

یک سیستم د. کنمقاصدي مانند ارائه محصوالت و خدمات؛ این واژه تنها به خود مصنوعات بشري اشاره نمی

اطالعات سیستمی براي پردازش، ذخیره، تحلیل، و اشاعه اطالعات در دستیابی به یک مقصود مشخص است. 

ها استفاده کند اگر چه امروزه استفاده از رایانه در اي باشد یا از دیگر فناورياطالعات حتماً نباید رایانه سیستم

است و ارتباطات اي متفاوت از فناوري اطالعات هاي اطالعات حوزهسیستم هاي اطالعات گریزناپذیر است.سیستم

 .داگر چه هر دو با اطالعات سر و کار دارن

آوري، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطالعات ، فرایندهاي جمعهاي اطالعاتسیستم فاگر طبق تعری

است چرا که فناوري  و ارتباطات تر از فناوري اطالعاتاي وسیعهاي اطالعات حوزهمد نظر باشد آنگاه سیستم

شود در حالیکه ها در انجام فرایندهاي فوق معطوف میاستفاده از فناوري يبه نحوهرتباطات و ااطالعات 

پذیري، هاي اطالعات به چیستی و چگونگی، مسائل و ابعاد سیاسی، اقتصادي، فنی و مالحظات امکانسیستم

-ات نکنیم آنگاه سیستمهاي اطالعپردازد. اگر خود را محدود به سیستمنیاز می طراحی و مدیریت سیستم مورد

  ). 1384هستند (امیدوار،  هم از جدا يحوزه  هاي اطالعات و فناوري اطالعات دو

ها می هاي آنوسایل ارتباطی و کاربرد يعبارتی است که شامل همه ( ICT ) ارتباطات فناوري اطالعات و

. همین  …اي وهاي ماهوارهار، شبکه، سامانهشود؛ مانند رادیو، تلویزیون، تلفن همراه، رایانه، نرم افزار و سخت افز

ها در ارتباطند؛ همچون ویدئو کنفرانس و آموزش از راه دور. از این عبارت معموالً طور خدمات گوناگونی که با آن

شود؛ مثل فناوري اطالعات وارتباطات در آموزش، در بحث اي خاص استفاده میبه همراه کاربردش در حوزه

ارتباطات به عنوان ابزار و بستر توسعه توانسته زمینه  ها. در حال حاضر فناوري اطالعات ونهسالمت یا کتابخا

هاي بسیار شگرفی را در دنیاي امروزي پدید هاي بشري را فراهم کند و پیشرفتتحول و توسعه بسیاري از دانش

  ).1386(سعادت نیا،  آورد

  و ارتباطات تاریخچه فناوري اطالعات - 2- 2-2

ها و مراکز دولتی قرار گرفت و اولین کاربرد آن در دسترس سازمان 1950درسال  حدوداً هاکامپیوتر اولین

ى اطالعاتى متمرکز اطالعات آمریکا در سال هااین ایده، توسط پایگاه مریکا بود.ي آدر انتخابات ریاست جمهور

کاربرد آن و ا داده پردازي شکل گرفت هاي بزرگ با مفهوم انفورماتیک یحضور کامپیوتر 1960سال  .بود1951

ى هوشمند و کمک به هااستفاده از سیستم يایده .مدیریت اطالعات طرفداران بیشترى پیدا کرد يدرحوزه

 اتوماسیون اصلى يایده اینکه تا گرفت خود به  تري شکل گسترده 1980تا  1970درسالهاى  ندگانتصمیم گیر

کشورهاى دیگري چون ژاپن، آلمان، انگلستان و... نیز  .ا تقویت کردر مروزيا کاغذ بدون ىهاو سیستم ادارى
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با توسعه و  .و... را رشد و بسط دادند هاکاربردهاى کامپیوتر درزمینه خدمات بانکدارى، هتلدارى، مدیریت پروژه

ى مخابراتى هاهقدرت ارسال اطالعات تصویري عالوه برصدا ازطریق شبک ى کامپیوترى،هارشد روزافزون شبکه

 اطالعات، ارسال و امکان کامپیوتري محاسباتى قدرت تاریخى پیوند با سپس. گذاشت فزونى به رو  1980  دردهه 

 .شد متولد اطالعات فناوري

 پاك یا حذف و توزیع نگهداري، پردازش، تولید، براي الزم هايروش و ابزارها مجموعه اطالعات  فناوري 

هاي شود. ادغام شبکهت به معنی فراگیر آن که شامل متن، صوت و تصویر میاطالعا بر مبنی هايسیستم کردن

هاي هاي بزرگ اقتصادي، تجاري و علمی، مدیریت سازمان با سیستم شبکهصوتی و تصویري در ساختار

یق، د (صدگیرکشی یک سیستم واحد و یکپارچه این فناوري صورت میکامپیوتري همه و همه با استفاده از کابل

ریزي با تأسیس مؤسسه تحقیقات و برنامهنیز رسانی در ایران ها براي استقرار نظام اطالعنخستین گام .)1392

(شهرتی فر،  و خدمات کتابداري وابسته به این مؤسسه برداشته شد و آموزشی، و مراکز مدارك علمی علمی

1387(.  

  شدن نقش فناوري اطالعات و ارتباطات  در جهانی  - 2-2-3

هاي به وجود آمده براي تسهیل تجاري و افزایش رقابتمندي در سطح جهان، یکی از مهمترین فرصت 

استفاده از فناوري نوین اطالعات و ارتباطات است. تجارت الکترونیکی به عنوان مهمترین محصول و زاییده این 

اخلی و بین المللی فراهم نماید . امروزه با تواند فرصت مناسبی را براي کشورها در مبادالت دوین مینهاي فناوري

هاي ارتباطی مدرن و جایگزینی بسیاري از فعالیت هاي پیشرفت روز افزون و رشد چشمگیر ابزارها و تکنولوژي

 سنتی، در بخش تجارت نیز حرکت از سوي تجارت سنتی به سوي تجارت نوین (الکترونیکی) آغاز شده است.

گی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداري محیط تجارت در سطح جهانی شدن بازارها، یکپارچ

جهان الزامات نوینی را براي کشورهایی که عالقه مند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی 

ات بر روي استفاده قابلیت دیجیتال کردن محصوالت و خدم ).1393(نباتی شغل و زارعی،  هستند، پدید آورده اند

سازي خرید بر جهانی  ITهرچه قابلیت دیجیتالیزه کردن باالتر باشد تأثیر .گذاردسازي تأثیر میدر جهانی  IT از

هاي اقتصادي خریدار و فروشنده مهم است با مراحل رشد اقتصادي براي فعالیت .کسب و کار بیشتر خواهد بود

عتی هستند ولی با این حال در کشورهاي کمتر توسعه یافته نیز وجودي که اکثر خریداران در کشورهاي صن

هاي زیادي نیاز ندارند و لذا تمایل براي هاي همراه به زیر ساختشوند به عنوان مثال تلفنخریداران یافت می

حمل و نقل فیزیکی   توزیع و در دنیاي مجازي  نها در کشورهاي کمتر توسعه یافته نیز زیاد است. درآاستفاده از 

دارند و نیاز به حمل و جا لذا محصوالتی که قابلیت دیجیتال شدن را  وجود داردکاال همچنان یک مشکل و مانع 
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هاي طرح يتوانند به صورت جهانی خریداري شوند براي مثال نرم افزارهاتر میبه جایی فیزیکی ندارند راحت

  .شونده میئارا تر در بازار جهانیرا دارند راحت اینترنت  از طریق بجاییمهندسی دانش پزشکی که امکان جا

اقدام  هاي رقابتی بهترین دلیل براي خریداران است تاهاي تجاري جهانی و کاهش قیمتکاهش محدودیت

به ورود کاالهایی از دیگر نقاط جهان کنند در صورت وجود یک کاال با قیمت مناسب و رقابتی و کیفیت مناسب 

مندي از خدمات پس از فروش حمل و نقل دهند تا جهت بهرهر داخل یک کشور خریداران صنعتی ترجیح مید

پشتیبانی و... از کاالي تولید محلی استفاده کنند. در حقیقت تامین کنندگان جهانی سعی می کنند تا با تمرکز بر 

د بنابراین استفاده از فناوري اطالعات در ها با تولید کنندگان داخلی و محلی رقابت کننروي کاهش حمل و نقل

گذار خواهد شد که تامین کنندگان تأثیرسازي جهانی تنها زمانی در جهت جهانی گانروابط خریدار و فروشند

محلی ضعیف باشند بنابراین یک فاکتور اساسی که از طریق اینترنت ایجاد شده است قابلیت خریدار براي 

به عبارتی دیگر اینترنت و نرم افزارهاي خرید  .مداوم با تامین کنندگان جهانی استارزیابی و ارتباطات  ،جستجو

دهد تا پیشنهادات تامین کنندگان را مداوم ارزیابی و درجه بندي کنند تنها عامل هاي خریدار اجازه میبه شرکت

  .باشدي قدرت رقابت میمین کنندگان محلی داراأوجود ت و ارتباطات دهنده استفاده از فناوري اطالعاتکاهش

گردد به عاملی براي کسب سود در بازار جهانی تبدیل فاصله فرهنگی که به تفاوت فرهنگ کشورها برمی

و سازي خرید جهانی   در  ITبه عبارت دیگر استفاده. کیفیت و... - شده است مانند عوامل دیگري چون قیمت

مین کننده از أیابد. وقتی دو تمشابهی باشند افزایش می و فروشنده داراي فرهنگ اروقتی که خرید ،کسب و کار

مین کننده که فرهنگ مشابهی با أن تآدو فرهنگ گوناگون در حال رقابت با یکدیگر باشند احتمال موفقیت 

تحوالت فناوري و رشد سریع و پیچیدگی آنها در جهان امروز توانسته  .19فرهنگ کشور خریدار دارد بیشتر است

ي الزم را براي تامین بسیاري از اهداف بازرگانان مهیا سازد. تحوالت ابزار تبلیغ، انتقال اطالعات را هااست ظرفیت

هاي الکترونیکی از طریق اینترنت هاي شفاهی و چهره به چهره تا پیامترین شکل خود و در قالب پیاماز ابتدایی

وري همچون ماهواره، اینترنت و اخیراً احوالت فنهاي نوین تبلیغ و بازاریابی از آخرین تمیسر ساخته است. روش

-هاي ممکن این ابزار براي ارسال پیامهاي همراه توانسته است از تمامی ظرفیتهاي تبلیغی روي تلفنارسال پیام

 هاي تبلیغی استفاده نماید.

ینترنت کند و تلویزیون، ماهواره و اها چشم اندازهاي متعددي را از جهان منعکس میگسترش رسانه

با توجه  .)1382(شاوردي،  ها آورده استتجربیاتی را از سایر فرهنگها و همچنین دیگر نقاط کشور به درون خانه

- هایی که در جهت جهانیهاي زیادي که در زمینه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است و همگراییبه پیشرفت

آمده، ایجاد هماهنگی با شرایط و فضاي تجارت و هاي تجاري و اقتصادي به وجود سازي به ویژه در زمینه

                                                
19 http://mehdimrg.blogsky.com/132 
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سازي تجارت با توجه به اقتصاد هاي جهانیبازاریابی بین المللی از الزامات کنونی کشور ما است . یکی از این روند

(نباتی شغل و زارعی،  شبکه محور آینده، موضوع انجام فرایند صادرات کاالها و خدمات به صورت الکترونیکی است

1393(.  

  20بازاریابی الکترونیک  -2-3

شود، به بازاریابی اینترنتی که به آن بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی تحت وب یا بازاریابی آنالین گفته می

شود. بازاریابی اینترنتی حوزه وسیعی کسب درآمد، فروش محصوالت و ارائه خدمات از طریق اینترنت اطالق می

 یقها از طرها و بازاریابیشود، بلکه شامل کلیه فعالیتل بازاریابی از طریق اینترنت میباشد چراکه نه تنها شاممی

 . از راه دور است ارتباط و دیگر وسایل ایمیل

هاي مشتریان و ارتباط الکترونیکی با مشتریان نیز در حوزه بازاریابی اینترنتی خالصه می شود. مدیریت داده

زند که شامل طراحی، توسعه، تبلیغات و فنی و خالقانه اینترنت را با هم گره می هايبازاریابی اینترنتی، ویژگی

 .است فروش

پیدایش اینترنت، این امکان را تقریبا براي همگان بوجود آورده است که هر کسی کاالها، محصوالت یا 

اي از رنتی، ذاتا ادامهخدمات خود را تنها با فشار چند کلیک از سوي خریداران بفروش برساند. بازاریابی اینت

هاي گذشته است. فروش از طریق اینترنت، براي کلیه کسب و کارهاي کوچک و بزرگ بازاریابی سنتی در سال

 بایست نکاتی را رعایت کرد که هسته اصلی بازاریابی اینترنتی را تشکیل میتواند سودمند باشد. تنها میمی

  .21دهند

  تعریف بازاریابی الکترونیکی - 1- 2-3

در  ریچشمگ يتأثیر نترنتیاست. استفاده گسترده از ا میمستق یابینوع بازار نیترعیسر 22نیآنال یابیبازار

 يهادر شبکه یاز تجارت جهان يادهد. امروزه بخش عمدهیدارد که به آنها خدمات م ابانیو بازار دارانیخر

 يدیراه جد ابانیبه بازارزاریابی الکترونیکی با شود.یکنند، انجام میها را متصل مکه مردم و شرکت یتالیجید

اصطالحی است  الکترونیکیبازاریابی  .)508(ص روابط با آنها داده است جادیو ا انیمشتر يارزش برا جادیا يبرا

که عموماً بدین معنی است: دستیابی به اهداف شرکت از طریق برآوردن و فراتر رفتن از نیازهاي مشتریان به 

  ).554، ص2004، 23(جابر هاي دیجیتالی اینترنتنحوي بهتر از رقبا با استفاده از فناوري

                                                
20 E- Marketing 
21 http://www.noyasystem.com 
22 Online Marketing 
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هاي پیام نشر منظور به مشتریان با ارتباط الکترونیکی هايکانال بکارگیري از عبارتست  ونیکبازاریابی الکتر

بازاریابی اینترنتی عبارتست از فرایند ایجاد و حفظ روابط مفید متقابل با مشتریان از  ).2002، 24(شپساید بازاریابی

و خدمات به نحوي که اهداف هر دو طرف را کاالها ، هاهاي اینترنتی به منظور تسهیل تبادل ایدهطریق فعالیت

هاي زیر است: فرآیند، ایجاد و حفظ روابط مفید متقابل با مشتریان، استفاده ین تعریف شامل بخشا محقق سازد.

  ).2004، 25(رافی هاي بازاریابی، مبادله، تحقق اهداف طرفیناز اینترنت درانجام فعالیت

نظران مختلف ارائه شده است. بطور یکی وجود دارد که توسط صاحبتعاریف گوناگونی از بازاریابی الکترون

-هاي الکترونیکی ارتباط با مشتریان به منظور نشر پیامساده، بازاریابی الکترونیک عبارت است از بکارگیري کانال

هاي ام فعالیت). بازاریابی الکترونیکی یا بازاریابی آنالین عبارت است از انج13، ص2002، شپسایدهاي بازاریابی (

بازاریابی اینترنتی  ).150، ص2003، 26هاي کامپیوتري به صورت تعاملی و آنالین (برنانبازاریابی از طریق سیستم

هاي اینترنتی به منظور تسهیل عبارت است از فرایند ایجاد و حفظ روابط مفید متقابل با مشتریان از طریق فعالیت

 ).4، ص2004وي که اهداف هر دو طرف را محقق سازد (رافی، ها، کاالها و خدمات به نحتبادل ایده
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هاي مرتبط با آن که امکان تعامل و نوع جدیدي از ارتباطات را فراهم نموده است، ورياظهور اینترنت و فن با

از سمت » قدرت« وري اطالعات،اعصر جدیدي در بازاریابی آغاز گردیده است؛ عصري که در آن، به کمک فن

کند کننده شروع میانتقال یافته است. این مشتري است که ارتباط را با تولید کننده،کننده به سمت مصرفتولید

و این به معنی توسعه استفاده از راهبردهاي کششی در بازاریابی است. در عصر اطالعات، مشتریان قادرند با 

آن هم ارتباطی پویا، ارتباط داشته باشند، روز و در تمام روزهاي سال ساعت شبانه 24ها در ها و سازمانشرکت

  ).1389(ابراهیمی و مهدیه،  تعاملی و دوطرفه، که شباهتی به ارتباطات در بازاریابی سنتی ندارد

کان و در هر م توانند با مصرف کنندگانیم ابانیبازار د،یجد تالیجید يهايورافن دلیل وجودامروزه به 

 دیجد يفناور نیچندهایی ازنمونهداشته باشند.  اریرا در اخت يزیهر چ بایتقر زمانی تعامل داشته باشند و

باشند (جابر، (متصل به اینترنت) می یتعامل يهاونیزیو تلو همراه تلفن یابیبازار شامل ی الکترونیکیابیبازار

آنالین شدن  حرکت به سمت حال در هاز بازاریابیبسیاري ا که واقعیت این با مواجهه در).  505، ص2004

 وجود با ).2012، 28بالقوه شده است (فایر است، اهمیت کم که خالقیت از آوريبسیار شگفت درصد هستند،

 ناامید فعالیت یک عنوان به را آنالین خرید اینترنت، کاربران از درصد 58 آنالین، خریداران رشد به رو جمعیت
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 یک همچنان آنالین معامالت از کردن رها میزان این، بر کنند. عالوهمی توصیف غافلگیرانه و کننده گیج کننده،

 مرتبط خطرات یا اطمینان، عدم آنالین خرید اصلی بازدارنده که است داده نشان گذشته تحقیقات. است نگرانی

  ). 2014و همکاران،  29آنالین است (داي خرید با

 سهام، بهتر مدیریت تمایل دارند. مانند مزایا برخی به توجه آنالین، با اریابیباز خرید به هاشرکت تازگی به

 انواع میان در .پوشش معیارهاي و بهتر تحلیل و تجزیه و کارآمد، فروش و خرید روش گذاري، قیمت شدن روشن

 دارد. بازاریابی وشفر بهبود در توجهی قابل تأثیر اجتماعی شبکه و سایت وب بازاریابی آنالین، بازاریابی مختلف

 این است، به اجتماعی شبکه از استفاده آنالین، بازاریابی هايروش ترینمحبوب از یکی. دارد نوع چندین آنالین

 در ). بازاریابی2013هستند (حدادي و همکاران،  مخاطبان از بیشتر سهامداران و کنندگان مصرف که معنی

است  کمتر آن هزینه کلی طور به است؛ ارزان نسبتا سنتی، هايرسانه سایر با مقایسه در اجتماعی هايشبکه

 محصوالت مردان با مقایسه در زنان زیرا است مردان از بیشتر زنان براي آنالین بازاریابی ).2010و همکاران، 30(بابو

 يتکنولوژ نکهیا رغمیعل ن،یافزون بر ا .)2009و همکاران،  31کنند (هاکومی خریداري را بیشتري محصوالت

 دیتأک يخدمات خوب و مؤثر مشتري ارائه يبرا یاتیبر ضرورت ح نیدهد و بنابرایم رییرا تغ یابیبازار طیمح

و  یابیاطالعات در هر دو خدمات بازار يفناور کیو استراتژ یکیتاکت يایها از مزااز سازمان ياریکند، بسیم

و  رییدر حال تغ یابیبازار يایآنها در دن رانیمد اگر ،کسب و کارهایی نیچن. در هستنداطالع بی يخدمات مشتر

  ).1995شوند (دمگان، میمواجهه  انیو ضرر و ز یرقابت يجد يهاانی، با زی، تغییر نکنندچالش

  الزامات بازاریابی الکترونیکی  - 3- 2-3

فعال در کشورهاي مختلف ، به محض اشباع بازارهاي داخلی و یا بواسطه جذابیت  هايامروزه شرکت

هاي مختلف ورود به بازارهاي کنند. در بین شیوهاي خارجی، محصوالت خود را به سایر کشورها صادر میبازاره

بین المللی، صادرات به عنوان روشی ساده و در عین حال اساسی و مهم از سوي شرکت ها مورد استفاده قرار می 

الی و سایر مزایا همواره به دنبال توسعه مد و منابع مآها و کسب درگیرد و انها در راستاي بهره مندي از فرصت

صادرات هستند، به طوري که در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه نظیر ایران، توسعه صادراتی به عنوان 

 .شوداستراتژي بازرگانی کشور تعیین می

یج مطلوب از اتی و کسب نتارهاي جهانی، ورود به بازارهاي صادربا درنظر گرفتن شرایط رقابتی حاکم بر بازا

کنند بر این موانع غلبه کرده، هاي صادراتی تالش میاز این رو شرکت این بازارها داراي موانع و مشکالتی است.
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Abstract: 

Various researches in the field of consumer behavior have shown that one of the most important 

factors affecting the behavior of consumer consumers is their personality traits. Accordingly, there 

is no doubt that recognizing television personality characteristics is one of the most important 

factors in order to better understand TV viewers and possibly predict their television shopping 

behavior and to greatly influence their performance.Today's teleshopping is an important tool in 

marketing and advertising. The reason for this could be the ability of teleshopping to reduce costs 

and provide people with easier and quicker access to services, and save time and transparency in 

prices. Teleshopping is one of the shopp by remot and non-store purchases. These programs are 

either distributed over an independent network or among other network programs and contain 

complete information about the features of the product, its price and after-sales service. The 

purpose of this research is to investigate the effects of Teleshaping advertising on consumer 

purchasing behavior in the city of Ardabil. To reach the influential factors on consumer purchasing 

behavior, the sample space of 344 people who have reached the age of independence has been 

taken into consideration in this study, aged over 18 years old, and has experienced at least one 

television shopping. The data gathering tool was a standard questionnaire on the Internet for testing 

and structural equation modeling using SPSS software and smsrt pls. The results showed that TV 

dependency and watching TV shows affects their dependence on television shopping. Teleshopping 

dependency will increase the Para social interaction of individuals and gain more awareness and 

knowledge about telephony products, and as a result of the overall effect of these factors, it will 

increase the hours of watching television shopping programs, as these hours of increase It leads to 

shopping behavior in viewers. 
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