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در ) ISPs(اينترنت كننده  ميني تأها ي شركتها هگا وبهدف اين مقاله  بررسي محتواي : چكيده
از گاه  وب از ايران و نوزدهه گا وب 31نمونه مورد بررسي شامل . دو كشور ايران و مالزي است
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  مقدمه
و غيره  پايين تنظيمات، پوشش جهاني دليل مزايايي همچون تعامل، هزينه اينترنت بهظهور 
ي ها ويژگي .]14[ي را براي فروشندگان فراهم كرده استو كاربردهاي زياد ها فرصت

دهد، راحتي  مي ن قراراطالعاتي كه در اختيار كاربرا ميزانهمچون منحصر به فرد اينترنت 
. ]16[ثر تبديل كرده استترفيعي مؤ ه ابزاررا ب اين رسانه و تعامل آن با كاربراناستفاده 

اتصال به اين شبكه  ارائه نوعي خدمات برايه را براي زمين ،مزاياي متعدد اينترنت افزون بر
بنابراين خود  فراهم كرده است؛ ISP(1(اينترنتيدهنده خدمات  ي ارائهها در قالب شركت

  .توانند از مزاياي اين شبكه استفاده كنند مي دهنده خدمات اينترنتي هم ارائههاي  شركت
 ارائهد با توان مي هاISP يها هگا وب ،با توجه به رشد روز افزون كاربران اينترنت

كشي وغيره ، قرعهساعته، اعالم اخبار 24كاركردهاي تعاملي مختلف همچون پشتيباني فني 
 هاISPتوانند توان  ها مي هگا وباين . دنكنندگان را فراهم آور امكان ارتباط بيشتر با مصرف

را در گيري  افزايش دهند و اطالعات الزم براي تصميمگان كنند را براي ارتباط با مصرف
  . ان قرار دهنداختيار آن

از يك بروشور الكترونيكي استفاده  فراتري تعاملي ها باكيفيت بايد از ويژگي هگا وب
خدمات واقعي به ارائه  روز، طالعات كافي و بها ارائه همچون ييها ويژگي .]15[دكن

سازي با ساير  كنندگان، امكان يكپارچه مصرفبازخورگويي به  ، حفظ تعامل، پاسخكاربران
 تعاملي بايد هگا وب در يك ها از تمام قسمت آسان امكان بازديد ي بازاريابي وها كانال

  .]9[وجود داشته باشند
 تا تتباطاار و تطالعاا ژيتكنولو از دهستفاا بحث و ينترنتا رحضو وز،مرا ينياد در
و  تطالعاا وريفنا به طوـمرب ياـشاخصه كه ستا هشد برجسته و نگرپر يحد
. ميشوند بمحسو ركشو هر توسعهيافتگي انميز در مهم يشاخصها جمله از تتباطاار

 سرعت و انميز نيز و بمطلو ييزربرنامه زي،بسترسا بيانگر ،شاخصها ينا دنبو باالتر
. تـسا روـكش كـي در آن ذيرـگريزناپ تتحوال و ژيتكنولو يپيشرفتها با جامعه قنطباا

                                                            
1. Internet Service Provider (ISP) 
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 )1(شمارهدر جدول . ]17[ستا شاخصها ينا جمله از ،"ينترنتا ذنفو ضريب" شاخص
  . ضريب نفوذ اينترنت در ايران و مالزي قابل مشاهده است

  در ايران و مالزي مقايسه ضريب نفوذ اينترنت. 1 جدول

ضريب نفوذ   منبع
  )درصد(اينترنت

جمعيت كاربر 
  كشور  سال  كل جمعيت  اينترنت

ITU ]18[ 64.6 600/902/16  256/160/26  2010  مالزي 

  ايران  1389 792/837/74 248/002/11 14,7  ]17[آمار ايرانمركز

  
 .برابر ايران است چهارضريب نفوذ اينترنت در مالزي بيش از  ،شود مي گونه كه ديده همان

به چشم ها ISP يها هگا وبتحليل محتواي ي انجام شده داخلي و خارجي، ها وهشميان پژ
اندازي  دهند با راه مي دليل نوع خدماتي كه ارائهبه ها نوع شركتكه اين  حاليخورد، در نمي
. ف بهره خواهند جستي مختلها تعاملي از مزاياي بازاريابي تعاملي به شكل يها هگا وب

ها  هگا وبي فرهنگي در انواع ديگر ها خارجي انجام شده به تفاوت هاي اگرچه پژوهش
ي فرهنگي بر محتواي ها آيا اين تفاوت شود كه مي اين سوال مطرح اند، اشاره كرده

ن خواهد بود يا خير؟ در نتيجه در ايگذار كنندگان اينترنت نيز تاثير تأمين يها هگا وب
بررسي در دوكشور ايران و مالزي  ها  ISP يها هگا وبپژوهش سعي بر آن است تا محتواي 

رهنگي موجود ميان ي فاه با توجه به تفاوت ي محتواي آنها از نظر تعاملها و  تفاوت شود
  .نددو كشور بيان شو

  :كند مي شده اين پژوهش اهداف زير را دنبال با توجه به مسئله ياد
با فروشنده و كننده  با پيام، مصرفكننده  بررسي وجود سه بعد تعامل مصرف -

 .طور مجزا ههاي ايران و مالزي بISPدر كننده  با مصرفكننده  مصرف

با فروشنده و كننده  با پيام، مصرفكننده  مصرف مقايسه وجود سه بعد تعامل -
  .هاي ايران و مالزيISPدر بين كننده  با مصرفكننده  مصرف
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  پيشينه پژوهشچارچوب نظري و 
وم مفه. ]14[شود مي ي متفاوت اينترنت ، تعامل برجسته ترين مزيت محسوبها ميان ويژگي
بلت برگ و  .تعريف آن وجود داردبعدي و پيچيده است و توافق كمي بر سر تعامل چند

تعامل را امكان برقراري ارتباط مستقيم بين افراد و سازمان بدون در نظر گرفتن  ]6[ديتون
 تعامل را در پژوهش خود ]13[نورت و همكارانش. دنكن مي بعد زمان و فاصله تعريف

گروه بر يكديگر، بر ابزار ارتباطي و  دو يا چند ميزان تأثيرهاي": اند ف كردهتعري گونه اين
 اين تعريف اشاره به ارتباطي دو طرفه ميان ."مچنين درجه هم زماني اين تأثيراتپيام و ه
 گاه وبكنندگان بازديدچنين بعد ارتباط بين دارد و هم گاه وبكنندگان بازديد و شركت
تعامل . 1 :از ند عبارت تعامل ترين ابعادپركاربرد ،معتقدند ]7[چو و چوئن .كند مي را مطرح

  .تعامل انسان با انسان. 2و   انسان با پيام

  تعامل انسان با پيام
كه رسانه تعاملي  صورتيدر. با پيام استكننده  تعامل مصرف هكنند تعامل انسان با پيام بيان

به  تواند از طريق تعامل با پيام، شكل و محتواي پيام را انتخاب كند، ميكننده  ، مصرفباشد
و از طرق مختلفي همچون امكان جستجوي لغات  .]4[جستجو بپردازد و آن را تغيير دهد

در جدول  .]8[يابي استقابل دست ... و ها ارافز ها، نرم اي، بازي ي چندرسانهها كليدي، نمايش
 وو يو ] 7[چو و چوئناساس آنچه ري اين نوع تعامل بها تعريف عملياتي شاخص )2(شماره

  . اند، آورده شده است ي خود استفاده كردهها در پژوهش ]16[همكارانش
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 اميپ باكننده  مصرف تعامل يها شاخص ياتيعمل فيتعر .2 جدول

  تعريف  شاخص

  اساس كلمات كليديجستجو بر
كنندگان امكان جستجوي كه به بازديده گا وبموتور جستجو در 

  .دهد مي اطالعات مورد عالقه آنها را

  ي شخصيها پيشنهاد
ي ها اساس ترجيحات و معيارپيچيده بر امكان ارائه پيشنهادات نسبتاً

  مصرف كنندگان گيري  تصميم

  نمايش مجازي استفاده از كاال
كنندگان امكان احساس يا تجربه استفاده از عملكردي كه به مصرف

 .دهدميمحصوالت را
 نمايش فيلم يا كليپ ايي چندرسانههانمايش

  .كنند مي را به صورت رايگان دانلودها افزارنرمبازديدكنندگان دانلود نرم افزار

  ها بازي
يي همچون تست سرعت كه ها ي آنالين يا ساير فعاليتها بازي

  .كند مي بازديدكنندگان را سرگرم

  خبرنامه
 ه گا وباز  هاي الكترونيكي راي دريافت نامهتوانند ب مي مشتركان

  . درخواست اشتراك دهند
  جامعهي شركت يا ها اخبار در مورد رويداد  اخبار
   ه گا وبامكان انتخاب سرعت ، زبان، رنگ و يا نسخه قديم و جديد   انتخاب

  ها هگا وبپيوند با ساير 
مرتبط به خدما ت  يها هگا وبمثال پيوند با شركت مادر يا ساير براي 

  اينترنتي 

  الكترونيكيي ها بن
شوند و قابل استفاده در  مي صورت الكترونيكي توزيعيي كه بهها بن

  . هستندهاي آن الين يا فروشگاههاخريد

  فروشنده ياب
عملكردي كه به مشتريان امكان پيدا كردن نزديك ترين فروشنده و يا 

  .دهد مي نمايندگي به محل زندگي آنان  را

  جوايز/قرعه كشي
كنندگان و تحريك آنها به خريدهاي جذب بازديد وقايعي كه باعث

 . شودميخاصي

  نقشه پوشش
دسترس بودن خدمات اينترنت  در به بازديدكنندگان امكان بررسي 

  . دهد مي منطقه مورد نظرآنها رادر
  

  ان با انسانتعامل انس
تفكر غالب ارتباط . دو جانبه بين فرستنده و گيرنده دارد بطهتعامل انسان با انسان اشاره به را

در وسايل ارتباط جمعي سنتي، جريان يك سويه از طرف فرستنده به سمت گيرنده بوده 
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چو و . كنند مي اما ابزارهاي جديد تعاملي امكان جريان ارتباط دوسويه را فراهم. است
در بحث تعامل انسان با انسان ، بيشتر از جريان ارتباط دوسويه بين  معتقدند، ]7[ چوئن
. مخاطب صحبت شده است/ كننده  مصرف/ كننده  منبع و دريافت/ فروشنده / نده فرست

-به ، درخواست حل مشكلبه فروشنده، شركت در يك نظرسنجيكننده  بازخورد مصرف

در . برشمرد كننده از مصاديق تعامل فروشنده و مصرف توان مي الين و و غيره راآن صورت
ها و همچنين اساس آنچه آنهاي اين نوع تعامل بر تعريف عملياتي شاخص )3(شمارهجدول 

  . ه استود استفاده كرده اند، قابل مشاهدي خها در پژوهش ]16[ديگرانيو و 

 فروشنده باكننده  مصرف تعامل يها شاخص ياتيعمل فيتعر .3 جدول

  تعريف  شاخص
حل مشكالت فني به صورت 

  آنالين
يي براي حل ها مشكالت خود را گزارش دهند و توصيهتوانند  مي مشتركان

  .آنها دريافت كنند
  به همراه پاسخاند  ده شدهييي كه توسط مشتركان زيادي پرسها پرسش  ي رايجها پرسش

  بازخور
ورد محصوالت يا ميكي كه امكان درخواست اطالعات دري الكترونها فرم

  . كنند مي انتقادات و شكايات را براي مشتركين فراهم ارائه پبشنهادات،
گفتگوي آنالين با نمايندگان 

  فروش
  دريافت اطالعات الزم  نالين با نمايندگان فروش برايامكان گفتگوي آ

  و ورود به صفحه شخصي براي مشتركان ه گا وبامكان ثبت نام در   وارد شدن به سيستم

  هگا وبنظر سنجي راجع به 
ي الكترونيكي براي جويا شدن نظر بازديدكنندگان در مورد طراحي و ها فرم

 هگاوبمحتواي

  نظر سنجي راجع به محصوالت
ندگان از كاالها ني الكترونيكي براي سنجش ميزان رضايت مصرف كها فرم

  و خدمات ارائه شده توسط شركت
  نالين سفارش سرويس مورد نظر به صورت آ  امكان  سفارش آنالين

  . توانند وضعيت سفارش خود را در زمان حاضر پيگيري كنند مي مشتريان  پيگيري وضعيت سفارش

  پيشنهاد محصول جديد
نتظارات يا توانند در مورد ا مي رف كنندگان ي الكترونيكي كه مصها فرم

  .   درباره  يك محصول جديد پر كنند پيشنهاداتشان
  ي شغلي شركتها براي فرصتامكان ارسال رزومه شغلي   ي شغليها فرصت
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- نسان با انسان كه تعامل بين مصرفديگري از تعامل ا بر اين باورند، جنبه ] 7[چو و چئون

 كنندگان با وجود رسانه تعاملي نه تنها مصرف. يده گرفته شده است، ناداستكنندگان 
كنندگان نيز  مصرفمكان ارتباط با ساير توانند با فروشندگان ارتباط برقرار كنند، بلكه ا مي

 است،ت حذف محدوديت فيزيكي فراهم شده عل اين نوع تعامالت كه بهدر . شود مي فراهم
 در جدول. الين و انجمن كاربران را داشته باشدتواند اشكالي همچون اجتماعات آن مي

  . شده است ارائهي اين تعامل و تعاريف عملياتي آنها ها شاخص فهرست )4(شماره

 كننده مصرف باكننده  ف مصر تعامل يها شاخص ياتيعمل فيتعر .4 جدول

  تعريف  شاخص

  اجتماعات
اجتماعات مجازي همچون عضويت در صفحه مربوط به شركت در 

  فيس بوك  ي ديگرهمچونها هگا وب
   ها امكان پاسخ به نظرات سايرين و شركت در بحث  امكان پاسخ به نظرات

  گروهي مجازي متشكل از مشتريان شركت   كاربرانانجمن 
  ارسال صفحه به دوستان   پيشنهاد صفحه به دوستان

  به اشتراك گذاشتن
شركت در صفحات شخصي مشتريان  ه گا وببه اشتراك گذاشتن آدرس 

  ديگري همچون فيس بوك  يها هگا وبدر 
  

ثيرات فرهنگي بر استفاده ازعملكردهاي تعامل در تأ در پژوهشي به مقايسه ]7[چو و چئون
آنها شامل  نمونه. كشور آمريكا، انگليس، ژاپن و كره جنوبي پرداختند  چهار يها هگا وب
دو  آنها نشان داد، يها يافته .هر كشور بود كنندهي تبليغها از بهترين شركته گا وب پنجاه

 يها هگا وببيشتر در ) با فروشندهكننده  با پيام و مصرفكننده  مصرف(بعد اول تعامل 
بيشتر در كننده  با مصرفكننده  كه تعامل مصرف اليحدر .شود مي كشورهاي غربي ديده

  .كشورهاي شرقي قابل مشاهده است يها هگا وب
مبارزه  يها هگا وبنيز از سه بعد تعامل مطرح شده براي تحليل محتواي  ]16[يو و همكاران

 22ه از كشور آمريكا و گا وب 67نمونه آنها شامل . اند هبا استعمال دخانيات استفاده كرد
هاي  هگا وبمحتواي  ي آنها نشان داد،ها يافته. از كشور كره جنوبي بوده است هگا وب
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آمريكايي  يها هگا وبعد تعامل از كاركردهاي بيشتري نسبت به اي در هر سه ب كره
  . برخوردارند

انجام شده است كه در  ها  گاه وبيي در زمينه تحليل محتواي ها در داخل كشور نيز پژوهش
با تحليل محتوايي و پيوندي  ]1[سهيلي و خليلي .شود مي آنها اشاره زادامه به دو مورد ا

آنها .اند هها را بررسي كرد گاه وباين  پذيريميزان رويت ،ملي جهان هايآرشيو يها هگا وب
  : زير بودند مانند هايي به سؤال در پي پاسخ

 آرشيوهاي ملي جهان كدامند؟ يها هگا وبي محتوايي ها ويژگي -

 ي محتوايي چگونه است؟ها مورد بررسي از لحاظ ويژگي يها هگا وبوضعيت  -

 اي وجود دارد؟ ي محتوايي و ميزان رويت رابطهها آيا بين تعداد ويژگي -

استخراج ها  هگا وبويژگي محتوايي از اين  1324،يادشده االتدر راستاي پاسخ به سؤ
گي كاهش ژوي 140ي مشابه و مترادف اين تعداد به ها كه با ادغام و حذف ويژگي ندشد

مورد مطالعه هاي  هگا وبمحتوايي موجود در هاي  سپس توزيع فراواني ويژگي. يافت
محتوايي اي ه ملي بر اساس فراواني اين ويژگيهاي  آرشيوهاي  هگا وبشد و  مشخص

تماس با  "و "جستجو"، "اخبار"هاي  ويژگي تايج پژوهش آنها نشان داد،ن .بندي شدند رتبه
ي و محتوايهاي  چنين بين تعداد ويژگيو هم در رتبه اول ازنظر فراواني قرار داشتند "ما

  .ميزان رويت رابطه وجود دارد
آموزشي هاي  بيمارستانهاي  هگا وببه تحليل ساختار و محتواي  ]3[ديگرانمرادي و 

هاي  بيمارستان هگا وب 152از مجموع  هگا وب آنها هشتت. نتخب كشور پرداختندم
قسمتي از پژوهش خود محتواي در . عنوان نمونه انتخاب كردندآموزشي كل كشور را به

را در سه بخش محتواي صفحه اصلي، صفحه درباره ما و محتويات ها  هگا وب اين
 ااز نظر محتوها  هگا وباين  وهش نشان داد،نتايج اين پژ. ريابي كردندموضوعي تحليل و از

 العه داراي صفحه اصلي بودندمورد مطهاي  هگا وبكليه  .در سطح بسيار ضعيفي هستند
  . محتواي صفحات آنها فاقد اطالعات كامل براي بيماران بود ولي
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  ها توسعه فرضيه
ريزي ذهني جمعي كه براي نشان  برنامه": كند مي تعريف گونه اين فرهنگ را ]11[هافستد

 پنج بعد فرهنگي كه او پبشنهاد. "شود مي دادن تمايز بين دو يا چند گروه از افراد استفاده
گرايي گرايي، مرد معگرايي در برابر جفاصله قدرت، ابهام گريزي، فرد: زكند عبارتند ا مي

  . گرايي و بعد زمان در برابر زن
فاصله قدرت،  بعد فرهنگي چهارمقايسه  برايرا  )1(شماره نمودار ]19[هافستد گاه وب
دهد  مي گرايي در دو كشور ايران و مالزي در اختيار ما قرارگريزي، فردگرايي و مرد ابهام

   . پردازيم هاي مي فرضيه هكه با توجه به آن به توسع

  
  مدل هافستد ساساو مالزي برمقايسه ابعاد فرهنگي ايران  .1نمودار 

  
  2و پايين 1بافت فرهنگي باال

 3وسيله نظريه بافت فرهنگي هال با پيام بهكننده  تفاوت در مقدار اطالعات و تعامل مصرف
كنندگان تمايل دارند اطالعات الزم  بافت پايين، مصرفهاي  در فرهنگ. قابل توضيح است

حال  .كنندآشكار هستند دريافت هاي  كه پيام هگا وبخود را از كاركردهاي موجود در
از سويي . ]7[بافت باال تمايل كمتري به اين نوع تعامل دارندهاي  فرهنگآنكه افراد در 

                                                            
1. High context 
2. Low context 
3. Hall's cultural context theory 
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بافت باال در هاي  عنوان فرهنگ گرا هستند به ايي كه از نظر چارچوب هافستد جمعه فرهنگ
 مالزيتوان نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه فرهنگ  مي گونه اين. ]10[شوند مي نظر گرفته

برخوردار است  باالتري نسبت به ايران، از بافت است) 1شكل(ايران تر از فرهنگ گرا  جمع
رود  مي و انتظار تمايل كمتري به دريافت اطالعات آشكار دارندبران مالزيايي و كار

هاي  هگا وب ايراني بيشتر ازهاي  هگا وببا پيام در كننده  تعامل مصرف كاركردهاي
  . مالزيايي ديده شود

مالزيايي هاي  هگا وبو پيام بيشتر از كننده  ايراني تعامل بين مصرفهاي  هگا وبدر : 1ضيهفر
  .شود مي ديده

  
  فاصله قدرت

يي با فاصله ها افراد در فرهنگ .استمقام باالتر  از رت زياد بيانگر پذيرش اطاعتفاصله قد
طور كه در شكل  همان .] 12[پذيرند مقام و وضعيت را به راحتي نميقدرت كمتر، اختالف 

درت در ايران كمتر از مالزي است و اين بدين معناست فاصله قشود،  مي ديده )1(شماره
 در نتيجه انتظار. دهند فاصله بين آنها و فروشندگان كم باشد مي كه كاربران ايراني ترجيح

  . با اقداماتي فاصله بين خريدار و فروشنده را كم كنند ايرانيهاي  هگا وبرود  مي
هاي  هگا وبو خريدار بيشتر از كننده  ايراني تعامل بين مصرفهاي  هگا وبدر : 2فرضيه 

  .شود مي مالزيايي ديده
  

  گرايي جمع/ فردگرايي 
هاي  رار گرفتن براي تواناييج نهادن آزادي شخصي، مورد تجليل قبه ميزان ار فردگرايي

تمايل دارند گرا  فردهاي  افراد در فرهنگ. ]12[فردي و رفتارهايي از اين قبيل اشاره دارد
هاي  منفرد معرفي كنند و تمايل كمتر به انجام فعاليتهاي  عنوان شخصيت خود را به

شود، فرهنگ ايراني فردگراتر از  مي ديده )1(شماره طور كه در شكل همان. گروهي دارند
كمتري براي تعامل هاي  كاركرد ازراني ايهاي  هگا وبرود  مي نتيجه، انتظاردر . مالزي است

  .برخوردار باشندكننده  مصرفباكننده  مصرف
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هاي  هگا وبكمتر از كننده  مصرف -ايراني تعامل مصرف كنندههاي  هگا وبدر : 3فرضيه 
  .شود مي مالزيايي ديده

  
  شناسي روش

روش اين پژوهش تحليل محتوا . طرح پژوهش از نوع توصيفي و از شاخه اكتشافي است
 محتواي كمي و مند نظام عيني، توصيف تحقيقاتي است كه براي تحليل محتوا فني. است

 موجود محتواهاي روي بر توان مي را محتوا تحليل. ]5[رود مي كار شده در ارتباطات به بيان

در . دكر تحليل و توليد تحقيقاتي اهداف راستاي در محتواي جديدي اينكه يا و داد انجام
 تحليل. شود مي است، انجام هگا وب پنجاهاينجا تحليل محتوا بر روي محتواي موجود كه 

 ارتباطي تقسيم محتواي مفهومي و تحليل محتواي هدف به دو دسته تحليل نظر از محتوا
 و مفاهيم فراواني تعيين برايها  واژه تكرار تحليل، شناسايي شود كه در نوع اول، هدف مي
 ارتباطي محتواي تحليل از است و منظور منتخب محتواي يك طبقات در فراواني يا

حسب استفاده از برها  هر يك از اين نوع تحليل .است شده شناسايي مفاهيم بندي طبقه
از آنجا كه در  .]2[شوند مي ييدي و اكتشافي تقسيمأدو نوع ت كدگذاري پيشين يا نوظهور به

يك چارجوب اساس بر پژوهشگرحاضر كدها قبل از تحليل محتوا توسط  پژوهش
از نوع تحليل  پژوهشد، اين تعيين شد و سپس فراواني هر طبقه شدناستاندارد تعريف 
  .استييدي أمحتواي مفهومي ت
تعامل با پيام، كننده  متغير تعامل مصرف سهپژوهش حاضر شامل  اريچارچوب كدگذ

هاي  شاخص. است بودهكننده  با مصرفكننده  با فروشنده و تعامل مصرفكننده  مصرف
و در اند  دهكربيان  ]16[و يو و همكارانش ]7[چو و چئون اساس آنچهاصلي برسه متغير اين 

  .اند تعيين شدهقابل مشاهده هستند،  )4و 2،3(هاي  جدول
به اين ها  هگا گيري وب نمونه. بوده است هگا وبدر اين پژوهش واحد تحليل محتوا 

. با جستجو در اينترنت فراهم شود در دوكشورها  ISPاز  فهرستيكه ابتدا صورت انجام شد 
لي قضاوتي احتماگيري  نمونه بامعروف در شهرهاي بزرگ هاي  ISPهاي  هگا وبسپس 
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، نمونه مورد بررسي در ايران بيش از مالزي بودها  ISPتعداد كلكه از آنجا. انتخاب شدند
  .مالزي بودازكشور  هگا وب نوزدهاز كشور ايران و  هگا وب 31شامل 

  
  هاي پژوهش يافته
ين فراواني در هر دوكشور از بيشتر"اخبار "،اميپ باكننده  مصرف تعاملهاي  شاخصميان 

خوردار بر) 1(شخصي از كمترين فراوانيهاي  هادايراني پيشنهاي  هگا وب در. برخوردار بود
هاي  انتخاب و بنهاي  شخصي، شاخصهاي  مالزيايي عالوه بر پيشنهادهاي  هگا وبدر . بود

برخوردار بودند و اين در حالي است كه شاخص انتخاب در  )1(از فراواني  نيز الكترونيكي
مالزيايي ديده شده هاي  هگا وبدو بيشتر از  ايراني با توجه به نتايج آزمون كايهاي  هگا وب
را در  اميپ باكننده  مصرف تعاملهاي  فراواني هريك از شاخص )5(شماره جدول. تاس

  .دهد مي نشان مورد بررسي دو كشورهاي  هگا وب
 وجود نسبت نظر از يمالز و رانيادر ها   ISPهاي  هگا وبمحتواي  يقيتطب سهيمقا .5 جدول

  اميپ باكننده  مصرف تعاملهاي  شاخص
  تفسير χ2 Sig مالزي ايران متغير

  .در مالزي بيشتر از ايران وجود دارد  069/0  311/3  13  13  جستجو
 .تفاوت معنادار وجود ندارد 721/0 127/0 1 1 پيشنهادات شخصي

  .تفاوت معنادار وجود ندارد  481/0  469/0  8  10  نمايش مجازي
  .از ايران وجود دارد در مالزي بيشتر  019/0  534/5  6  2  فيلمهاي چندرسانه اي

  .در ايران بيشتر از مالزي وجود دارد  085/0  972/2  4  14  دانلود نرم افزار
  .تفاوت معنادار وجود ندارد  153/0  037/2  10  10  ها بازي

  .تفاوت معنادار وجود ندارد  775/0  082/0  3  4  خبرنامه
  .تفاوت معنادار وجود ندارد  802/0  063/0  17  27  اخبار

  .در ايران بيشتر از مالزي وجود دارد  041/0  160/4  1  9  انتخاب
  .در مالزي بيشتر از ايران وجود دارد 075/0 178/3 11 10 هاگاهوبپيوند با ساير

 .تفاوت معنادار وجود ندارد 864/0 030/0 1 2 الكترونيكيهاي بن
 .تفاوت معنادار وجود ندارد 833/0 045/0 11 17  فروشنده ياب

  .تفاوت معنادار وجود ندارد  190/0  719/1  9  9  جوايز
  .تفاوت معنادار وجود ندارد  369/0  806/0  14  19 نقشه پوشش
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 سي با فروشنده، امكان وارد شدن به سيستم دركننده  تعامل مصرفهاي  شاخص در بين
ايراني مورد بررسي وجود داشت كه با توجه به سطح معناداري آزمون هاي  هگا وبمورد از 

مالزيايي وجود داشته هاي  هگا وبايراني بيش از هاي  هگا وبدو، اين شاخص در  كاي
بازخور و سفارش آنالين از لحاظ فراواني در رتبه دوم قرار هاي  پس از آن شاخص. است
مورد هاي  هگا وببا فروشنده در كننده  تعامل مصرفهاي  فراواني هر يك از شاخص. دارند

  . ل مشاهده استقاب )6(شماره بررسي در جدول

از نظر نسبت وجود  يمالز و رانيادر ها  ISPهاي  هگا وبي  محتواي قيتطبمقايسه  . 6 جدول
 با فروشندهكننده  تعامل مصرفهاي  شاخص

  تفسير χ2 Sig مالزي  ايران  متغير

  .تفاوت معنادار وجود ندارد  382/0  764/0  5  5 پشتيبان فني آنالين
  .تفاوت معنادار وجود ندارد  61/0  260/0  13  19  رايجهاي  پرسش

  .تفاوت معنادار وجود ندارد  750/0  101/0  16  25  بازخور
  .تفاوت معنادار وجود ندارد  162/0  956/1  0  3  نمايندگان فروش آنالين
  .در ايران بيشتر از مالزي وجود دارد 041/0 160/4 15 30 وارد شدن به سيستم

  .تفاوت معنادار وجود ندارد 258/0 277/1 0 2 هگاوبسنجينظر
  .تفاوت معنادار وجود ندارد 103/0 665/2 0 4 سنجي محصولنظر

  .در ايران بيشتر از مالزي وجود دارد 082/0 024/3 11 25 سفارش آنالين
  .تفاوت معنادار وجود ندارد 162/0 956/1 0 3 پيگيري

  .تفاوت معنادار وجود ندارد 258/0 277/1 0 2 پيشنهاد محصول جديد
  .تفاوت معنادار وجود ندارد  382/0  764/0  8  17 هاي شغلي فرصت

  
از فراواني بسيار كمتري نسبت به ساير كننده  با مصرفكننده  تعامل مصرفهاي  شاخص
هاي  ايراني تنها يك مورد ازهر يك شاخصهاي  هگا وبدر . برخوردار بودندها  شاخص

اشتراك گذاشتن صفحه  پاسخ به نظرات، پيشنهاد صفحه به دوستان و بهاجتماعات، امكان 
 هفت، شاخص اجتماعات از فراواني مالزياييهاي  هگا وبكه در  حاليدر. ديده شد

اساس آزمون كاي دو تفاوت معناداري با آنچه در زان آن بربرخوردار بود كه مي
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با كننده  تعامل مصرفهاي  فراواني شاخص. ديده شده است، داردايراني هاي  هگا وب
 )7(شمارهمورد بررسي و مقابسه تطبيقي آنها در جدول هاي  هگا وبدر كننده  مصرف

  .آورده شده است

از نظر نسبت وجود  يمالز و رانيادر ها   ISPهاي  هگا وبي محتواي قيتطبمقايسه  .7 جدول
 كنندهبا مصرف كننده  تعامل مصرفهاي  شاخص

  تفسير χ2 Sig مالزي ايران متغير
  .در مالزي بيشتر از ايران وجود دارد  002/0  905/9  7  1  اجتماعات 
  .تفاوت معنادار وجود ندارد  429/0  625/0  0  1  امكان پاسخ

  .در مالزي بيشتر از ايران وجود دارد  065/0  399/3  2  0  انجمن كاربران
  .معنادار وجود نداردتفاوت   112/0  256/2  3  1  پيشنهاد صفحه

  .تفاوت معنادار وجود ندارد  112/0  256/2  3  1 به اشتراك گذاشتن صفحه 
  

با پيام و تعامل كننده  قابل مشاهده است، تعامل مصرف )8(شمارهطور كه در جدول  همان
ايراني وجود هاي  هگا وبمالزيايي بيش از هاي  هگا وبدر  كننده با مصرفكننده  مصرف

ست كه ميزان ا  اين در حالي. دشو مي ييدتأ) 3(رد و فرضيه  )1(درنتيجه فرضيه  .داشته است
 مالزيايي بودههاي  هگا وبايراني بيش از هاي  هگا وببا فروشنده در كننده  تعامل مصرف

  .شود مي ييدنيز تأ) 2(است، در نتيجه فرضيه 

   از نظر يمالز و رانيا هايISPهاي  هگا وبمقايسه تطبيقي محتواي  .8 جدول
 وجود انواع تعامل نسبت

  متغير
  مالزي  ايران

χ2 Sig تفسير  
  ندارد  دارد  ندارد  دارد

كننده  تعامل مصرف
  با پيام

147 287 109  157 591/3  058/0  
در مالزي بيشتر از ايران 

  .وجود دارد
كننده  تعامل مصرف
  با فروشنده

135  206  68  141  769/2  096/0  
در ايران بيشتر از مالزي 

  .وجود دارد
كننده  تعامل مصرف

  با مصرف كننده
4  151  15  80  

634/
14  

000/0  
در مالزي بيشتر از ايران 

  .وجود دارد
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  و پيشنهادهاگيري  نتيجه
، اخبار در هردو كشور از بيشترين فراواني برخوردار تعامل مشتري با پيامهاي  ميان شاخص

در آن اخبار آرشيوهاي ملي نيز نشان داده است كه هاي  هگا وبتحليل محتواي . بود
هاي  هگا وبي محتواي قيتطبمقايسه  .]1[هم از بيشترين فراواني برخوردار استها  هگا وب
ISP با كننده  تعامل مصرفهاي  نسبت وجود شاخص از نظر يمالز و رانيادر  ها

مالزيايي هاي  هگا وبهيچ شاخصي مربوط به اين نوع تعامل در  نشان داد،كننده  مصرف
تعامل هاي  مورد شاخصكه در درحالي. ايراني نبوده استهاي  هگا وببيشتر از 

ايراني هيچ نوع هاي  هگا وببه بيان ديگر  برعكس بوده است؛كننده  با مصرفكننده  مصرف
  . اند مالزيايي دارا نبودههاي  هگا وبوط به اين نوع تعامل را بيشتر از شاخصي مرب

با كننده  تعامل مصرفهاي  مبني بر بيشتر بودن شاخص )1(فرضيه شماره  ،نتايج نشان داد
توان به اين امر اشاره كرد كه  مي از جمله علل آن. ييد نشدأايراني تهاي  هگا وبمشتري در 

نوع تعامل وابستگي شديد به سرعت اينترنت دارند كه در ايران  اينهاي  تعدادي از شاخص
  . و در نتيجه امكان استفاده از آنها وجود ندارد استتر از مالزي  بسيار پايين

كشور هاي  هگا وببا پيام در كننده  تعامل مصرف ]16[ديگرانيو و چنانچه در پژوهش 
از نظر فرهنگي در  جنوبي كره اينكهبا . آمريكا بوده استهاي  هگا وبجنوبي بيش از  كره

شود  مي سرعت زياد اينترنت در اين كشور باعث ،گيرد مي زمره كشورهاي بافت باال قرار
از آمريكا كه بافت اين كشور بيشتر هاي  هگا وببا مشتري دركننده  كه تعامل مصرف

  . باشدفرهنگي پاييني دارد، 
ايراني تأييد هاي  هگا وببا مشتري در نده كن مبني بر بيشتر بودن تعامل مصرف )2(فرضيه 

رفت  مي انتظار ي است كه فاصله قدرت زيادي دارندكشورهاي وكه مالزي جزاز آنجا. شد
كشورهاي هاي  هگا وبالعات ميان فرهنگي مشابه چنانچه در مط. ييد شودكه اين فرضيه تأ

با مشتري بيشتري  كننده با فاصله قدرت كمتر از تعامل مصرف) آمريكا و انگليس(غربي
برخوردار  با فاصله قدرت زياد)ژاپن و كره جنوبي(كشورهاي آسياييهاي  هگا وبنسبت به 

  . ]7[بودند
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هاي  هگا وبدر كننده  با مصرفكننده  فرضيه سوم نيز مبني بر بيشتر بودن تعامل مصرف
نيز  ]16[و يو و همكارانش ]7[هاي چو و چوئن پژوهشييد شد كه در أمالزيايي ت

  .ع تعامل بهره بيشتري جسته بودندداشتند از اين نوگرايي  كشورهايي كه فرهنگ جمع
ايراني و هاي  ISPهاي  هگا وبفرهنگي بر محتواي هاي  گفت كه تفاوت گونه اين توان مي

شود كه در طراحي  مي توصيهها  گذار است و به مسئوالن اين شركتمالزي تأثير
فرهنگي توجه الزم را هاي  ايجاد كاركردهاي تعامل، به تفاوت برايخود هاي  هگا وب

  . داشته باشند
تعامل هاي  اگرچه به علت پايين بودن سرعت اينترنت امكان استفاده از بعضي شاخص

به طراحان اين  ي وجود ندارد،ايرانهاي  هگا وببا پيام همچون نمايش فيلم در كننده  مصرف
با پيام در طراحي كننده  تعامل مصرفهاي  ساير شاخص شود كه از مي توصيهها  هگا وب
  . ايراني بيشتر بهره جويندهاي  هگا وب

ايراني و در هاي  هگا وبدر طراحي محتواي قانوني هاي  بعضي محدوديت گفتني است،
يي ها هگا وبمثال استفاده از  براي. ثير نبوده استتأ اين پژوهش بيهاي  نتيجه بر يافته
هاي  و يوتويوب در ايران منع قانوني دارد كه اين امر باعث شد شاخصبوك  همچون فيس
دو  زيرا ايراني بسيار كم تكرار باشند؛هاي  هگا وبدر كننده  با مصرفكننده  تعامل مصرف

 پذير امكانها  شاخص اجتماعات مجازي و به اشتراك گذاشتن صفحه از طريق اين سايت
  . است

هاي  هگا وببراي تحليل محتواي  از چارچوب اين پژوهش ،شود مي به پژوهشگران پيشنهاد
. ميان فرهنگي استفاده كنندهاي  انجام مقايسه فعال در ساير صنايع برايهاي  شركت

زيادي با كشور ايران هاي  چنين انتخاب كشورهاي غربي كه از لحاظ فرهنگي تفاوتهم
  . دارند نتايج جالبي را در بر خواهد داشت
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