
 کياستفاده جوانان شهر تهران از خدمات تجارت الکترون و يزان آگاهيسنجش م

 وا پرورشيش

 دانشگاه تهران   ، دانشكده علوم اجتماعيدانشجوی کارشناسی ارتباطات
com. yahoo@shpstudent 

 

شهر تهران از خدمات تجارت در  آنهاو استفاده ي ينترنتي جوانان ارابطه ميزان آگاهي قصد دارد اين مقاله : چكيده
 -مسئله ي اين مطالعه عبارت است از تأثير پايگاه اقتصادي . دكن تبيينرا )  B٢C(الكترونيك بنگاه با مصرف كننده 

رد استفاده در ي مونظريه  . اجتماعي جوانان شهر تهران بر ميزان آگاهي و استفاده ي آنها از خدمات تجارت الكترونيك
اين مطالعه، نظريه ي شكاف ديجيتال مي باشد كه زير مجموعه اي از نظريه ي شكاف آگاهي است و با استفاده از روش 

جوانان  اغلباين پژوهش مشخص شد كه بين تحصيالت نتايج براساس  . به جمع آوري داده ها پرداختم) پيمايشي(كمي 
از خدمات تجارت  هاميزان آگاهي و استفاده ي آن و )از لحاظ اقتصادي(ي باالي جامعه  و تعلق آنان به طبقهمورد مطالعه، 

در واقع شكاف ديجيتال در ميان جوانان شهر تهران وجود دارد و همين  . ي وجود داردو عل الكترونيك رابطه ي معنادار
فروشگاه هاي  درتجارت الكترونيك  جمله ازمسئله از داليل تفاوت آنها در ميزان آگاهي و استفاده از خدمات اينترنت 

از طرف ديگر بر اساس اين پژوهش مشخص شد كه اعتماد جوانان شهر تهران به فروشگاه هاي  . اينترنتي ايراني مي باشد
اينترنتي  اينترنتي ايراني، خيلي كم مي باشد كه همين مسئله يكي ديگر از داليل عدم استفاده ي آنها از فروشگاه هاي

  . است
 

 تكنولوژي هاي اطالعاتي و ارتباطاتيتجارت الكترونيك، فروشگاه هاي اينترنتي، شكاف ديجيتالي،  :واژگان كليدي



 

 کياستفاده جوانان شهر تهران از خدمات تجارت الکترون و يزان آگاهيسنجش م

 

انجام شده و  ١٣٨٧در پاييز  اين مقاله برگرفته از يك پژوهش پيمايشي است كه در درس فنون و مهارتهاي تحقيق :مقدمه

نمونه گيري اين تحقيق .  ه استبود استفاده جوانان شهر تهران از خدمات تجارت الکترونيک هدف آن سنجش ميزان آگاهي و

در عين حال مدل .  جنبه تصادفي ندارد و صرفا يك تحقيق اكتشافي چه از جنبه نظري و چه از جنبه تجربي به حساب مي آيد

كه بنا بر توصيه ي سردبيري مجله جهاني رسانه براي درج در بخش دانشجويي مجله  ئه مي كنداقيق عملي را ارمناسبي از تح

 . آماده شده است

 

 طرح مسئله

فروش كاال، خدمات و اطالعات از طريق شبكه هاي كامپيوتري امكان پذير مي  و مبادله و خريد فرآيندحال حاضر در دنيا  در

براي فراگير شدن تجارت  . نيز در چند سال اخير اقداماتي هرچند اندك در اين راستا انجام شده است در كشور ايران . باشد

، اقداماتي است كه بايد توسط دولت براي ايجاد و توسعه ي زيرساخت ها و مسائل فني مسئلهالكترونيك در كشور يك بعد 

تجارت الكترونيك و كاربرد اين خدمات توسط  فرآيندافراد از  عد ديگر آن، مسئله ي ميزان آگاهيب . مرتبط با آن انجام گيرد

اگر تمامي زيرساخت هاي فني، ارتباطي و مخابراتي براي توسعه ي تجارت الكترونيك در كشور فراهم شوند اما  . آنان مي باشد

در  ندرت الكترونيك را نداشته باشمردم انگيزه، توانايي مالي و سواد الزم براي استفاده از اينترنت و خدمات آن در حوزه ي تجا

  . اين صورت نيز با عقب ماندگي در اين عرصه مواجه خواهيم بود

فهم اين موضوع است كه با توجه به شرايط فعلي كشور در عرصه ي تجارت ارائه ي شناخت و هدف از انجام اين تحقيق 

واد و آمادگي الزم براي خريد الكترونيكي و استفاده از الكترونيك، جوانان شهر تهران از لحاظ دسترسي به اينترنت، داشتن س

 . آن در چه وضعيتي به سر مي برند

 :در اين تحقيق سعي بر آن است كه به اين سؤال پاسخ داده شود كه 

ها اجتماعي آن -چه رابطه اي بين ميزان آگاهي و استفاده ي جوانان شهر تهران از خدمات تجارت الكترونيك با پايگاه اقتصادي

 وجود دارد؟

 

 نظريه ي شكاف ديجيتالجنبه هاي كاربردي : چارچوب نظري
تيكنور، دونوهو و اولين نخستين بار نظريه ي شكاف  . نظريه ي شكاف ديجيتال از نظريه ي شكاف آگاهي ريشه گرفته است

 : اينگونه مطرح كردند كه ١٩٧٠آگاهي را در سال 



 

يگاه ام اجتماعي افزايش مي يابد، بخش هايي از جمعيت با پاوقتي ريزش اطالعات رسانه هاي جمعي به نظ
اجتماعي باالتر سريع تر از بخش هايي با پايگاه پايين تر  اين اطالعات را كسب مي كنند به طوري -اقتصادي

در واقع بر اساس اين  . كه شكاف آگاهي ميان اين بخش ها به جاي اينكه كاهش يابد، افزايش پيدا مي كند
اجتماعي و نيز عالقه مندي و انگيزش افراد در شكاف آگاهي مؤثر است -واملي چون پايگاه اقتصادينظريه، ع

 . )٣٦٣: ١٩٩٢سورين و تانكارد، (
با ورود فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي به عرصه هاي گوناگون زندگي افراد، نظريه ي شكاف آگاهي با تغييراتي همراه 

بر اساس نظريه شكاف ديجيتال، ديگر صرف حضور رسانه هاي  . كاف ديجيتال مطرح گرديدشد و تحت عنوان نظريه ي ش

و نيز عدم دسترسي به آنها و عدم آگاهي از محتواي آنها نيست كه منجر به شكاف آگاهي ) تلويزيون،راديو و مطبوعات(سنتي 

اه و مهمتر از همه شبكه ي شبكه ها يعني اينترنت بلكه اين رسانه هاي ديجيتال چون رايانه، تلفن همر . ميان افراد مي گردد

است كه مي تواند مبنايي باشند بر بروز شكاف ديجيتال ميان كشورهاي غني و فقير و نيز ميان انسان هاي غني و فقير از 

 . لحاظ سواد و نيز از لحاظ پايگاه اقتصادي كه به آن تعلق دارند

رتباط فيزيكي و دسترسي به سخت افزار كامپيوتر و شبكه و نيز به فرصتي كه مي توان به فراهم نبودن اشكاف ديجيتال را 

 )١٣٨٢شيرمحمدي، (گروه هاي محروم و فاقد توانايي در استفاده ي مؤثر از فناوري اطالعات از دست داده اند، تعريف كرد 

در ) B TO C(ك بنگاه با مصرف كننده بنا بر اين نظريه مي توان گفت كه ميزان آگاهي و استفاده از خدمات تجارت الكتروني

دسترسي به رايانه  . چرا كه جوانان به قشرهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي تعلق دارند . ميان جوانان شهر تهران متفاوت است

ارائه مي و در مرحله ي بعد اينترنت، آگاهي از قابليت هاي اينترنت در ارائه ي خدمات گوناگون، استفاده از خدماتي كه اينترنت 

، همگي در ميان جوانان شهر تهران يكسان  دهد و نيز اعتقاد به مزايايي كه استفاده از اين خدمات براي آنها به دنبال دارد

 . در واقع فرضيه هاي منبعث از نظريه ي شكاف ديجيتال چنين مي گويد . نيست

 :شهيندخت خوارزمي، شكاف ديجيتال را در چهار سطح مطرح مي كند

 يدسترس .١
 دسترسي داشتن به كامپيوتر، اينترنت و خدمات اينترنت

 آمادگي .٢
 سطح سواد الكترونيك و آگاهي افراد از خدمات جامعه ي اطالعاتي

 كاربري .٣
 استفاده ي مؤثر از خدمات رسانه هاي نوين

 اثربخشي .٤
 . )١٣٨٧ري دانشجويان ايران، خبرگزا( . باور به اينكه بدون فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي نمي توان ادامه ي حيات داد

 



 

پرسشنامه ي اين تحقيق براساس اين چهار سطح تدوين شده است به طوري كه بتوان دسترسي جوانان شهر تهران به 

سايت هاي تجارت الكترونيك، استفاده ي آنها از سايت هاي تجارت الكترونيك و اعتقاد آنها مبني بر اهميت تجارت 

 . نجيدالكترونيك و فوايد آن را س

  

 فرضيات 

 . هرچه تحصيالت جوانان بيشتر باشد، ميزان آگاهي و استفاده ي آنان از خدمات تجارت الكترونيك بيشتر است •

هرچه جوانان از لحاظ اقتصادي به طبقه ي باالي جامعه تعلق داشته باشند، ميزان آگاهي و استفاده ي آنان از خدمات  •

 . تجارت الكترونيك بيشتر است

 

 سنجش آگاهي اينترنتي جوانان از تجارت الكترونيك  اسيروش شن

براي سنجش ميزان آگاهي و استفاده ي جوانان شهر تهران از خدمات تجارت الكترونيك بنگاه با مصرف كننده و ارتباط آن با 

بري و شكاف شكاف دسترسي، شكاف آمادگي، شكاف كار(اجتماعي آنان، بر اساس چهار سطح شكاف ديجيتال -پايگاه اقتصادي

نفر را  ١٥٠از طريق نمونه گيري اتفاقي و نيمه تصادفي  سپس، . )پيوست در انتهاي مقاله( پرسشنامه اي تهيه كردم) اثربخشي

گيري به اين صورت انجام شد نمونه  . ارائه كردمنفر از جوانان شهر تهران  ١٥٠به را پرسشنامه نمونه انتخاب كردم و  به عنوان

، )اميرآباد-و مركز صادقيه-غرب،ميدان رسالت-ميدان امام حسين، شرق-وليعصر، جنوب-شمال( پنجگانه تهرانهر منطقه  ازكه 

در انتخاب نمونه  . انتخاب كردم)  نفر زن ١٥ -نفر مرد ١٥(نفر از جوانان را به صورت اتفاقي با محوريت تساوي جنسي  ٣٠

شد كه جوانان در قشرهاي مختلف به طور مثال رانندگان، فروشندگان، كارمندان و دانشجويان در نظر گرفته شوند و در سعي 

اگرچه به اين مهم نيز آگاهي داشتم كه اين نمونه نمي تواند به لحاظ  ب شده قابل اعتماد و اعتبار باشدواقع نمونه ي انتخا

جمع آوري كرده و اطالعات آنها را در برنامه اس پي اس اس ها را نآ ،سشنامه هارپپس از تكميل  . آماري كامال تصادفي باشد

 .يافته ها به شرح زير مي باشدنتايج .  ساده براي آزمون فرضيه ها استفاده كردم ليلو سپس از روش تح وارد كردم

 

 يافته ها و تحليل يافته ها

است،  يپايايبراي سنجش اينكه آيا سؤاالت داراي اعتبار و تكرارپذيري هستند از آزمون آلفاي كرونباخ كه يكي از آزمون هاي 

 . )١جدل ( استفاده كردم

 آزمون سنجش انسجام دروني گويه ها. ١ جدول

 تعداد سؤاالت آلفاي كرونباخ

٩ ٧٥/٠ 



 

 

سؤالي كه ميزان آگاهي و استفاده از خدمات تجارت الكترونيك را مي سنجيد برابر  ٩به دست آمده براي كرونباخ آزمون آلفاي 

ميزان آگاهي و براي سنجش سؤاالت متغير پايايي و نشان دهنده ي تكرار پذيري و است  يكه ميزان قابل قبول ٧٥/٠است با 

 . استفاده از خدمات تجارت الكترونيك است

 

 ياينترنتآگاهي  باتحصيالت ارتباط آزمون متقاطع : ٢جدول 

ميزان آگاهي واستفاده از  آزمونها متغير
 خدمات تجارت الكترونيك

 تحصيالت

ميزان آگاهي و استفاده از 
 خدمات تجارت الكترونيك

 ضريب همبستگي
 ا داريسطح معن

 فراواني

٠٠/١ 
 

١٥٠ 

٤٢/٠ 
٠٠/٠ 

١٥٠ 

 ضريب همبستگي  تحصيالت
 سطح معناداري

 فراواني

٤٢/٠ 
٠٠/٠ 

١٥٠ 

٠٠/١ 
 

١٥٠ 

 

به نظر مي رسد بين تحصيالت بيشتر جوانان و ميزان آگاهي واستفاده بيشتر آنان از خدمات تجارت الكترونيك :  ١فرضيه 

 . )٢جدول ( رابطه معناداري وجود دارد

بنابراين  . )٠٠/٠=sig( ٠٠/٠درصد، سطح معناداري برابر است با  ٩٥توجه به نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن، در فاصله ي با 

به عبارت ديگر بين تحصيالت بيشتر جوانان و ميزان آگاهي و استفاده بيشتر آنان از خدمات تجارت  . دشوفرضيه تأييد مي اين 

به  . شدت اين رابطه قوي است و جهت رابطه بين اين دو متغير مثبت و مستقيم است . دالكترونيك رابطه معناداري وجود دار

 . عبارت ديگر با افزايش تحصيالت جوانان، ميزان آگاهي و استفاده ي آنان از خدمات تجارت الكترونيك بيشتر مي شود

 

 با آگاهي اينترنتي طبقه اقتصاديارتباط آزمون متقاطع : ٣جدول

 آزمونها متغير
ميزان آگاهي واستفاده از 
 خدمات تجارت الكترونيك

 اقتصاديطبقه 

ميزان آگاهي و استفاده از 
 خدمات تجارت الكترونيك

 ضريب همبستگي
 سطح معناداري

 فراواني

٠٠٠/١ 
 

١٥٠ 

٣٦/٠ 
٠٠/٠ 

١٥٠ 

 طبقه اقتصادي

 ضريب همبستگي 
 سطح معناداري

 فراواني

٣٦/٠ 
٠٠/٠ 

١٥٠ 

٠٠٠/١ 
 

١٥٠ 

 



 

شته باشند، ميزان آگاهي و استفاده آنان از خدمات هرچه جوانان از لحاظ اقتصادي به طبقه باالي جامعه تعلق دا:  ٢فرضيه 

 . )٣جدول ( تجارت الكترونيك بيشتر است

به عبارت  . بنابراين فرضيه تأييد مي گردد) ٠٠/٠=sig( ٠٠/٠درصد، سطح معناداري برابر است با  ٩٥در فاصله ي اطمينان 

ستفاده آنان از خدمات تجارت الكترونيك رابطه معناداري ديگر بين تعلق جوانان به طبقه ي باالي جامعه از لحاظ اقتصادي و ا

به عبارت  . شدت اين رابطه با توجه به ضريب همبستگي نسبتاً قوي است و جهت رابطه مثبت و مستقيم است . وجود دارد

مات تجارت الكترونيك ديگر با باال رفتن تعلق جوانان به طبقه باالي جامعه از لحاظ اقتصادي، ميزان آگاهي واستفاده آنان از خد

 . بيشتر مي شود

 

 تحصيالت: ٤جدول 
 

 

 ميزان تحصيالت جوانان: ٥جدول 

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني تعداد سالهاي تحصيلمتغير 
 ٠/٤ ٠/٤ ٦ سال ١٢كمتر از 
 ٧/١٦ ٧/١٦ ٢٥ سال١٢
 ٠/٤ ٠/٤ ٦ سال ١٣
 ٠/٢٤ ٠/٢٤ ٣٦ سال ١٤
 ٧/٦ ٧/٦ ١٠ سال ١٥
 ٠/٢٨ ٠/٢٨ ٤٢ سال ١٦
 ٣/٥ ٣/٥ ٨ سال  ١٧
 ٣/٥ ٣/٥ ٨ سال ١٨
 ٧/٢ ٧/٢ ٤ سال ١٩

 ٣/٣ ٣/٣ ٥ سال ١٩باالتر از 
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 

 تحصيل كرده اند) ارشناسيك(سال  ١٦اعالم كرده اند ) درصد ٠/٢٨(براساس داده هاي به دست آمده، بيشتر پاسخگويان 

 . )٥و  ٤جدول (

 

 ١٥٠ فراواني
 ٠٠/٤ ميانه

 ٨/٣ ميانگين
 ٠٠/٥ مد
 ٠ خطا



 

 ميزان درآمد: ٦جدول 

 ١٥٠ فراواني
 ٠ خطا

 ٥٠/٢ ميانگين
 ٠٠/٢ ميانه
 ٠٠/٤ مد

 

 ميزان درآمد خانواده جوانان: ٧جدول 
 

 

 . )٧و  ٦جدول ( تومان و بيشتر است ٨٠٠٠٠٠خانواده شان  درآمداعالم كرده اند ميزان ) ٣/٣٣(بيشتر پاسخگويان 

 اهي و استفاده از خدمات تجارت الكترونيكميزان آگ: ٨جدول 
 

 

 ميزان آگاهي و استفاده از خدمات تجارت الكترونيك: ٩جدول 

متغير ميزان آگاهي و استفاده از 
 خدمات تجارت الكترونيك

 فراواني معتبر درصد  فراواني فراواني

 ٣/١٩ ٣/١٩ ٢٩ اصالً
 ٣/٣٣ ٣/٣٣ ٥٠ خيلي كم

 ٣/٣١ ٣/٣١ ٤٧ كم
 ٧/١٢ ٧/١٢ ١٩ زياد

 ٣/٣ ٣/٣ ٥ خيلي زياد
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني ميزان درآمد
 ٠/٦ ٠/٦ ٩ تومان ٢٠٠٠٠٠تر از كم

 ٠/٢٠ ٠/٢٠ ٣٠ تومان ٤٠٠٠٠٠-٢٠٠٠٠٠
 ٣/٢٥ ٣/٢٥ ٣٨ تومان ٦٠٠٠٠٠-٤٠٠٠٠٠
 ٣/١٥ ٣/١٥ ٢٣ تومان ٨٠٠٠٠٠-٦٠٠٠٠٠
 ٣/٣٣ ٣/٣٣ ٥٠ تومان و بيشتر ٨٠٠٠٠٠

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 ١٥٠ فراواني
 ٠ خطا

 ٤٧/١ ميانگين
 ٠٠/١ ميانه
 ٠٠/١ مد



 

 مي باشد خيلي كماعالم كرده اند ميزان آگاهي و استفاده شان از خدمات تجارت الكترونيك ) درصد ٣/٣٣(بيشتر پاسخگويان 

 . )٩و  ٨جدول (

ناسي توضيح مختصري داده شد، سؤاالت پرسشنامه بر اساس چهار سطح شكاف ديجيتال تدوين همانطور كه در بخش روش ش

كاربري و اثربخشي مرتبط با خدمات تجارت الكترونيك از سوي جوانان  . شد تا از اين طريق بتوان ميزان دسترسي، آمادگي

 . ح به طور جداگانه پرداخته خواهد شددر ادامه به تشريح وتحليل يافته هاي هر يك از سطو.  شهر تهران را سنجيد

 

 سطح دسترسي •

 در هفته به طور متوسط چند ساعت از اينترنت استفاده مي كنيد؟: اين سطح را با پرسش زير عملياتي كردم

 ساعت استفاده از اينترنت: ١٠جدول 

 ١٥٠ فراواني
 ٠ خطا

 ٦٩/١ ميانگين
 ٠٠/١ ميانه
 ٠٠/١ مد

 

 اينترنت در هفته ساعت استفاده از: ١١جدول 

 

 

از ) خيلي كم(ساعت  ٤كمتر از ) درصد ٠/٣٦(مشخص است، بيشتر پاسخگويان ) ١١و  ١٠(ول باال اهمان طور كه در جد

 . اينترنت استفاده مي كنند

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني ساعت استفاده از اينترنت
 ٣/١٩ ٣/١٩ ٢٩ اصالً استفاده نمي كنم

 ٠/٣٦ ٠/٣٦ ٥٤ ساعت٤كمتر از 
 ٠/٢٤ ٠/٢٤ ٣٦ ساعت ٤-٨
 ٠/٦ ٠/٦ ٩ ساعت ٩-١٣

 ٠/٦ ٠/٦ ٩ ساعت ١٤-١٨
 ٧/٨ ٧/٨ ١٣ ساعت ١٨بيشتر از 

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل



 

همان طور كه مشاهده مي شود در كل، استفاده ي جوانان شهر تهران از اينترنت از لحاظ كميت خيلي مطلوب نيست؛ يكي از 

اما همان طور كه داده  . عوامل پايه اي و مقدماتي براي استفاده از خدمات تجارت الكترونيك، آن الين بودن در شبكه مي باشد

 . مي باشد خيلي كماينترنت در هفته بنا به هر دليلي،  ها نشان مي دهند استفاده جوانان از

 سطح آمادگي •

آيا مطلع هستيد كه هم اكنون چه فروشگاه هاي اينترنتي در كشور فعال : اين سطح را با پرسش زير عملياتي كردم -

 هستند؟

 اطالع از فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي: ١٢جدول 

 ١٥٠ فراواني

 ٠ خطا
 ٠٠/١ مد

 

 اطالع جوانان از فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي: ١٣جدول 

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني 

 ٣/٢١ ٣/٢١ ٣٢ بله
 ٧/٧٨ ٧/٧٨ ١١٨ خير

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 

يي يكي از جنبه ها . اعالم كرده اند كه از فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي در كشور، خبر ندارند) درصد ٧/٧٨(بيشتر پاسخگويان 

كه سطح آمادگي جوانان در ارتباط با خدمات ارائه دهنده ي اينترنت را مي سنجد ميزان آگاهي آنان از فعاليت اشخاص 

 . )١٣و  ١٢جدول ( حتي اگر از اين خدمات استفاده نكنند حقيقي وحقوقي گوناگون در خصوص اين خدمات مي باشد

مشغول ارائه ري ايجاد شده اند كه كم يا زياد و خوب يا بد به هر حال در كشور ايران هم اكنون فروشگاه هاي اينترنتي بسيا

خدمات هستند اما همان طور كه در جدول باال ديده مي شود، تعداد بسيار كمي از جوانان تهراني از فعاليت اين فروشگاه هاي 

بليغات مؤثر در اين خصوص از طريق اينترنتي با خبر مي باشند كه يكي از داليل آن را مي توان عدم اطالع رساني و نيز ت

 . رسانه هاي مختلف، آموزش وپرورش، دانشگاه ها و مؤ سسات گوناگون دانست

در سؤال بعد، از پاسخگويان خواسته شد كه در صورت اطالع از فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي در كشور، دو نمونه را نام ببرند 

) درصد ٥/١١(بيشتر آنها  . سي در اين تحقيق، از فروشگاه هاي اينترنتي نام بردندنفر جوانان مورد برر ١٥٠نفر از  ٢٦كه تنها 

 .  shop. ir) درصد ٧/٧(فروشگاه كاج و ) درصد ٧/٧(از فروشگاه هاي كتاب نام بردند و پس از آن، 

 



 

 ؟)١٤جدول ( استفاده مي كنيد) e-mail(به طور متوسط چند بار در هفته از پست الكترونيكي  -

 استفاده جوانان از پست الكترونيكي: ١٤جدول 

 ١٥٠ فراواني 
 ٠ خطا

 ٤٣/١ ميانگين
 ٠٠/١ ميانه
 ٠٠/٠ مد

 
 ميزان استفاده جوانان از پست الكترونيكي:  ١٥جدول 

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني ميزان استفاده از پست الكترونيكي
 ٣/٣٧ ٣/٣٧ ٥٦ اصالً 
 ٣/٢٥ ٣/٢٥ ٣٨ بار ٤كمتر از 

 ٣/١٩ ٣/١٩ ٢٩ بار ٤-٨
 ٧/٤ ٧/٤ ٧ بار ٩-١٣
 ٣/١ ٣/١ ٢ بار ١٤-١٨

 ٠/١٢ ٠/١٢ ١٨ بار ١٨بيشتر از 
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 

 . )١٥جدول ( از پست الكترونيكي در هفته استفاده نمي كنند اصالًاعالم كرده اند ) درصد ٣/٣٧( بيشتر پاسخگويان

 ؟)١٧و  ١٦جدول ( د را با انجام جستجو در وب به دست مي آوريدتا چه حد اطالعات مورد نياز خو -

 به دست آوردن اطالعات از وب :١٦جدول 

 ١٥٠ فراواني 
 ٠ خطا

 ٢٨/٢ ميانگين

 ٥٠/٢ ميانه
 ٠٠/٣ مد

 

 به دست آوردن اطالعات از وب: ١٧جدول 

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني ميزان استفاده از وب
 ٧/١٢ ٧/١٢ ١٩ اصالً

 ٣/١٧ ٣/١٧ ٢٦ خيلي كم
 ٠/٢٠ ٠/٢٠ ٣٠ كم
 ٣/٢٩ ٣/٢٩ ٤٤ زياد

 ٧/٢٠ ٧/٢٠ ٣١ خيلي زياد



 

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 

 . از وب اطالع به دست مي آورند زياداعالم كرده اند ) درصد ٣/٢٩(بر اساس جدول باال، بيشتر پاسخگويان 

ن تحقيق از پست الكترونيكي براي ارسال و دريافت پيام ها، در حد برخالف آنكه استفاده ي جوانان مورد بررسي در اي

 . مطلوبي نمي باشد اما استفاده ي آنها از اينترنت براي كسب اطالعات مورد نياز خود، مطلوب است

 ؟ )١٨و  ١٧جداول ( چقدر توانايي استفاده از آنتي ويروس ها را داريد -

 اتوانايي استفاده از آنتي ويروس ه: ١٨جدول 

 ١٥٠ فراواني 
 ٠ خطا

 ٧٠/١ ميانگين
 ٠٠/٢ ميانه
 ٠٠/٢ مد

 

 توانايي استفاده از آنتي ويروس ها: ١٩جدول 

ميزان توانايي براي استفاده از 
 آنتي ويروس ها

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني

 ٠/٢٤ ٠/٢٤ ٣٦ اصالً
 ٣/١٧ ٣/١٧ ٢٦ خيلي كم

 ٣/٣١ ٣/٣١ ٤٧ كم
 ٧/١٨ ٧/١٨ ٢٨ زياد

 ٧/٨ ٧/٨ ١٣ خيلي زياد
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 

يكي از ملزومات اساسي براي داشتن امنيت در محيط اينترنت، توانايي مقابله با پيامدهاي منفي و مخرب اينترنت و در 

دمات اهميت اين مسئله در مورد استفاده از خدمات تجارت الكترونيك وخ . واقع استفاده از آنتي ويروس ها مي باشد

در واقع يكي از  . اينترنت به افراد ارائه مي دهند، بسيارزياد استوكاالهايي كه فروشگاه ها، شركت ها و مؤسسات از طريق 

جنبه هايي كه آمادگي جوانان را براي استفاده از خدمات تجارت الكترونيك بنگاه با مصرف كننده مي تواند نشان دهد، 

 . ويروس ها مي باشد توانايي آنها در استفاده از آنتي

 . توانايي استفاده از آنتي ويروس ها را دارا مي باشند) درصد ٣/٣١( كميبراساس جدول باال، جوانان در حد 

  



 

چهار سؤال ذكر شده در باال، سطح آمادگي جوانان شهر تهران براي استفاده از خدمات تجارت الكترونيك بنگاه با مصرف 

براساس پاسخگويي به اين چهار سؤال، مي توان گفت كه جوانان از آمادگي مطلوب و به طور كلي  . كننده را سنجيد

 . مناسب براي آنكه از خدمات تجارت الكترونيك بهره ببرند، برخوردار نيستند

 سطح كاربري •

به طور متوسط چند بار درهفته براي كسب اطالع راجع به كاالها، خدمات و قيمت آنها از سايت هاي خريد و  -

 ؟)٢١و  ٢٠جداول ( وش اينترنتي استفاده مي كنيدفر

 

 فروش اينترنتي و كسب اطالع از سايت هاي خريد: ٢٠جدول 

 ١٥٠ فراواني 
 ٠ خطا

 ٥٩/٠ ميانگين
 ٠٠/٠ ميانه
 ٠٠/٠ مد

 

 

 كسب اطالع از سايت هاي خريد و فروش اينترنتي: ٢١جدول 

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني كسب اطالع جوانان از سايت هاي خريدو فروش
 ٣/٦٩ ٣/٦٩ ١٠٤ اصالً 

 ٠/١٨ ٠/١٨ ٢٧ بار ٢
 ٧/٤ ٧/٤ ٧ بار ٤
 ٣/٣ ٣/٣ ٥ بار ٦
 ٣/١ ٣/١ ٢ بار ٨

 ٣/٣ ٣/٣ ٥ بار ٨بيشتر از 
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 

از به صرف وقت و هزينه ي در حال حاضر يكي از راه هاي بسيار آسان براي اطالع از كاالها و خدمات و قيمت آنها كه ني

وقتي اينترنت به عنوان يكي ابزار ارتباطي  . آنچناني ندارد، استفاده از سايت هاي اينترنتي و نيز جستجو در وب مي باشد

دو طرفه، اين امكان را فراهم مي كند كه در منزل و يا در محل كار از كاالها و خدمات مورد نياز خود و نيز قيمت آنها، 

ا كنيم ديگر چه نيازي است كه در مكان هاي عرضه ي آنها با مشقت هاي خاصي كه به همراه دارد حضور پيدا آگاهي پيد

 كرد؟ 



 

از سايت هاي خريد و  اصالً) درصد ٣/٦٩(اما همان طور كه مشاهده مي شود، بيشتر جوانان مورد بررسي در اين تحقيق 

 . فروش اينترنتي اطالع كسب نمي كنند

 

و هم به صورت فيزيكي خريداري كنيد، چند درصد احتمال حصوالت وخدماتي را هم به صورت اينترنتي اگر بتوانيد م -

 ؟)٢٣و  ٢٢جداول ( مي دهيد اينترنتي خريد كنيد

 احتمال خريد اينترنتي توسط جوانان: ٢٢جدول 

 ١٥٠ فراواني 
 ٠ خطا

 ٧٧/١ ميانگين
 ٠٠/١ ميانه
 ----------- مد

 

 ال خريد اينترنتيدرصد احتم: ٢٣جدول 

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني درصد احتمال خريد اينترنتي
 ٠/٣٠ ٠/٣٠ ٤٥ اصالً اينترنتي خريد نمي كنم

 ٠/٣٠ ٠/٣٠ ٤٥ درصد ٢٠كمتر از 
 ٧/١٠ ٧/١٠ ١٦ درصد ٢٠
 ٠/١٢ ٠/١٢ ١٨ درصد ٤٠
 ٣/٥ ٣/٥ ٨ درصد ٦٠
 ٣/٣ ٣/٣ ٥ درصد ٨٠

 ٧/٨ ٧/٨ ١٣ درصد ٨٠بيشتر از 
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 

با اين  . اين سؤال همچون سؤال قبلي، سطح كاربري خدمات تجارت الكترونيك نزد جوانان شهر تهران را مي سنجد

تفاوت كه در سؤال قبلي، كاربري صرفاً در حد كسب اطالع از سايت هاي خريد و فروش بود نه خريد اما اين سؤال، ميزان 

 . تهران را به خريد از طريق اينترنت مي سنجدتمايل جوانان شهر 

 ٢٠كمتر از خريد اينترنتي نمي كنم و  اصالًدرصد پاسخگويان اعالم كرده اند كه  ٥٠براساس داده هاي به دست آمده، 

رند بنابراين در كل، جوانان تمايلي به استفاده از خدمات تجارت الكترونيك ندا . درصد احتمال خريد اينترنتي را مي دهم

 . و خريد به شيوه ي سنتي و يا فيزيكي را ترجيح مي دهند

 سطح اثربخشي •



 

 چقدر معتقد هستيد كه خدمات تجارت الكترونيك، فوايد ومزاياي بي شماري براي جامعه ايراني به همراه دارد

 ؟ )٢٥و  ٢٤جداول (

 اعتقاد به مزاياي خدمات تجارت الكترونيك: ٢٤جدول 

 ١٥٠ فراواني 
 ٠ خطا

 ٥٣/٢ انگينمي
 ٠٠/٣ ميانه
 ٠٠/٣ مد

 

 اعتقاد به مزاياي تجارت الكترونيك: ٢٥جدول 

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني اعتقاد جوانان به مزاياي تجارت الكترونيك
 ٣/٥ ٣/٥ ٨ اصالً

 ٣/١٣ ٣/١٣ ٢٠ خيلي كم
 ٣/٢٣ ٣/٢٣ ٣٥ كم
 ٧/٣٨ ٧/٣٨ ٥٨ زياد

 ٣/١٩ ٣/١٩ ٢٩ خيلي زياد
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ لجمع ك

 

بنابراين از لحاظ سطح  . به مزاياي تجارت الكترونيك اعتقاد دارند زيادگفته اند ) درصد ٧/٣٨(بيشتر پاسخگويان 

اينكه مردم  . جوانان در سطح مطلوب وقابل قبولي مي باشند) اعتقاد به مزاياي خدمات تجارت الكترونيك(اثربخشي 

ه يك فناوري جديد و يا خدمتي نوين مي تواند فوايد و مزاياي بسياري براي جامعه جامعه اي اعتقاد داشته باشند ك

داشته باشد، پايه ومبنايي است براي آنكه بتوان آنها را به استفاده از آن فناوري و ايجاد آمادگي هايي در خود براي 

 . استفاده از آن، ترغيب كرد

 

 ؟ )٢٧و  ٢٦جداول ( د داريدچقدر به فروشگاه هاي اينترنتي ايراني اعتما  -

 اعتماد به فروشگاه هاي اينترنتي ايراني: ٢٦جدول 

 ١٥٠ فراواني 
 ٠ خطا

 ١٢/١ ميانگين
 ٠٠/١ ميانه
 ٠٠/١ مد

 



 

 

 

 

 ايراني اعتماد جوانان به فروشگاه هاي اينترنتي: ٢٧جدول 

 فراواني معتبر درصد فراواني فراواني ميزان اعتماد 
 ٣/٢٧ ٣/٢٧ ٤١ اصالً اعتماد ندارم

 ٣/٣٩ ٣/٣٩ ٥٩ خيلي كم
 ٣/٢٧ ٣/٢٧ ٤١ كم
 ٠/٦ ٠/٦ ٩ زياد

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٥٠ جمع كل

 

نداشتن اعتماد به فروشگاه هاي اينترنتي ايراني به دليل فراهم نكردن امنيت الزم براي كاربران و اطالعات شخصي كه 

ع به كاربر چه در مرحله ي انتخاب كاال وخدمات و اطالع از ارائه مي دهند و نيز به دليل عدم پاسخگويي مناسب و به موق

آنها و چه در مرحله ي خريد وتحويل كاال، يكي از داليل بسيار مهم و اساسي استفاده نكردن از فروشگاه هاي اينترنتي 

 . فعال در كشور مي باشد

به فروشگاه هاي  خيلي كمرده اند الم كاع )درصد ٣/٣٩( همان طور كه در جدول باال مشخص است، بيشتر پاسخگويان

درصد پاسخگويان اعالم كرده اند اصالً و خيلي كم به فروشگاه هاي  ٥٠اينترنتي ايراني اعتماد دارند، به عبارت ديگر 

 . اينترنتي ايراني اعتماد دارند

 

 نتيجه گيري

بسياري مي باشد به طوري كه مي خريد اينترنتي به عنوان يكي از زير مجموعه هاي تجارت الكترونيك داراي مزاياي 

استفاده از فروشگاه هاي اينترنتي براي ساكنان كالن شهرهايي چون تهران حداقل  . تواند زندگي افراد را ارتقاء بخشد

  . كاهش ترافيك، كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي در وقت و انرژي: داراي سه مزيت مهم است

حقيق نيز، مشخص شد كه جوانان شهر تهران، به اثربخش بودن تجارت براساس يافته هاي به دست آمده از اين ت

الكترونيك بنگاه با مصرف كننده و اينكه تجارت الكترونيك فوايد بي شماري براي جامعه ي ايران به همراه دارد اعتقاد 

بايد به عنوان يك شهروند اما آنها از لحاظ ساعاتي كه در هفته از اينترنت استفاده مي كنند، ميزان آمادگي كه .  دارند

الكترونيك داشته باشند تا بتوانند از خدمات تجارت الكترونيك به بهترين نحو، بهره ببرند و نيز حداقل استفاده اي كه مي 

و حتي در مرحله ي ) كسب اطالع از انواع كاالها وخدمات و قيمت آنها(توانند از فروشگاه هاي اينترنتي ايراني ببرند 



 

جوانان اعتماد بسيار كمي به فروشگاه ،عالوه براين موارد . نامطلوبي به سر مي برندد كاال و خدمات، در وضعيت باالتر، خري

      .  هاي اينترنتي فعال در كشور دارند چرا كه از محرمانه بودن اطالعات شخصي خود نگران هستند

ا باالرفتن ميزان تحصيالت جوانان وطبقه اقتصادي همچنين يافته هاي به دست آمده از تحقيق نشانگر آن بوده اند كه ب

بنابراين دو متغير ميزان  . كه به آن تعلق دارند ميزان آگاهي و استفاده آنها از خدمات تجارت الكترونيك بيشتر مي شود

گي آنها تحصيالت و پايگاه اقتصادي جوانان تأثير قابل توجهي در ميزان آگاهي آنان از خدمات تجارت الكترونيك، آماد

بنابراين نه تنها در مقايسه ي كشور ايران با كشورهاي  . براي استفاده از اين خدمات ونيز استفاده ي آنها از خدمات دارد

توسعه يافته و نه تنها در مقايسه ي شهر تهران با ديگر شهرهاي ايران بلكه حتي در ميان جوانان ساكن شهر تهران نيز با 

 . جه هستيمپديده ي شكاف ديجيتال موا

مسلماً قدم اول براي توسعه ي تجارت الكترونيك در كشور و استفاده از خدمات آن توسط مردم و به خصوص جوانان به 

عنوان افرادي كه به راحتي مي توانند تكنولوژي هاي نوين را بپذيرند و بهترين استفاده را از آنها ببرند، آن است كه زير 

از سوي ديگر بايد به اين مسئله نيز  . قوانين مرتبط با اين موضوع به درستي تأمين شودساخت هاي فني و ارتباطي ونيز 

توجه كرد كه اگر زيرساخت ها و مسائل فني و بنيادي براي ايجاد وگسترش تجارت الكترونيك تأمين شود اما زيرساخت 

بتوانند به  تاهايي كسب نكرده باشند هاي فرهنگي و آگاهي هاي الزم در اين خصوص به افراد داده نشود ونيز آمادگي 

راحتي و بدون دغدغه از سايت هاي خريد و فروش استفاده كنند، باز هم در زمينه ي توسعه ي تجارت الكترونيك با 

فرهنگ خريد از فروشگاه هاي اينترنتي اگر نه در بين مردم الاقل در بين جوانان و نيز  . مشكل مواجه خواهيم بود

 . ده ي كشور از آن آنها است بايد دروني شودنوجوانان كه آين

 

 منابع

 

 منابع فارسي

 . انتشارات دانشگاه تهران: ، ترجمه عليرضا دهقان، تهراننظريه هاي ارتباطات، )١٣٨١(سورين و تانكارد   -

ارايه برنامه اي جهت كاهش شكاف ديجيتالي ميان مناطق شهري ، )١٣٨٢(شيرمحمدي، مهدي؛ شامي، مهدي   -

 . مركز انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران: ، تهرانروستاييو 

 www. isna. Ir)   ١٧/٤/١٣٨٧: (سايت اينترنتي  -

 



 

 سنجش آگاهي اينترنتيپرسشنامه 
پاسخگوي گرامي پرسشنامه ي زير جهت سنجش ميزان آگاهي و استفاده ي جوانان شهر تهران از خدمات تجـارت الكترونيـك   

ضمن تشكر از شما براي كمك به انجام ايـن پـژوهش، خواهشـمندم كمـال     . تدوين شده است) C ٢ B(بنگاه با مصرف كننده 
 .اشيدصداقت و دقت الزم را در پاسخگويي به سؤاالت داشته ب

 
    مرد  زن:    جنس

 
 ميزان تحصيالت شما چند سال است؟ 

  
ــر از  ــال        ١٢كمت ــال  ١٢         س ــپلم(س ــال ١٣          )  دي ــال١٤         س ــال ١٥         س ــال   ١٦        س                  س

       سال ١٩باالتر از           سال ١٩        سال ١٨                 سال١٧
 

 د خانواده ي شما چقدر است؟ميزان درآم
 

        تومان ٤٠٠٠٠٠-٦٠٠٠٠٠        تومان ٢٠٠٠٠٠-٤٠٠٠٠٠         تومان ٢٠٠٠٠٠كمتر از 
 تومان   ١٠٠٠٠٠٠بيشتر از    تومان         ٨٠٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠٠٠       تومان   ٨٠٠٠٠٠-٦٠٠٠٠٠ 

 
 در هفته به طور متوسط چند ساعت از اينترنت استفاده مي كنيد؟ .١

   ساعت ٩-١٣         ساعت ٤-٨         ساعت ٤كمتر از         اصالً استفاده نمي كنم
         ساعت ١٨بيشتر از         ساعت ١٤-١٨ 
 

 آيا مطلع هستيد كه هم اكنون چه فروشگاه هاي اينترنتي در كشور فعال هستند؟ .٢
        خير            بله
 
  مثبت است، دو نمونه را نام ببريد؟اگر پاسختان به سؤال باال .٣

 
 
)   e-mail(به طور متوسط چند بار در هفته براي مبادله ي پيـام هـاي الكترونيكـي از فنـاوري پسـت الكترونيكـي        .٤

 استفاده مي كنيد؟
      بار ٩-١٣       بار ٤-٨       بار ٤كمتر از             اصالً از پست الكترونيكي استفاده نمي كنم

      بار ١٨بيشتر از         بار ١٤-١٨  
 
 تا چه حد اطالعات مورد نياز خود را با انجام جستجو در وب به دست مي آوريد ؟ .٥

   خيلي زياد        زياد       كم            خيلي كم         اصالً 
 
 ؟) توانايي استفاده از آنتي ويروس ها ( چقدر توانايي مقابله با پيامد هاي منفي و مخرب اينترنت را دارا مي باشيد  .٦

         خيلي زياد       زياد           كم         خيلي كم          اصالً



 

  
قيمت آنها از سايت هاي خريد و فروش  به طور متوسط چند بار در هفته براي كسب اطالع راجع به كاالها، خدمات و .٧

 اينترنتي استفاده مي كنيد؟
 بار   ٨بار          بيشتر از  ٨بار        ٦        بار ٤    بار     ٢          اصالً  

 
بـا حضـور در محـل ارائـه ي     (اگر بتوانيد محصوالت و خدماتي را هم به صورت اينترنتي و هـم بـه صـورت فيزيكـي      .٨

 خريداري كنيد، چند درصد احتمال مي دهيد اينترنتي خريد كنيد؟) ت و خدماتمحصوال
 درصد   ٦٠      درصد ٤٠          درصد ٢٠        درصد ٢٠كمتر از          اصالً اينترنتي خريد نمي كنم

 درصد   ٨٠بيشتر از    درصد        ٨٠
 د؟چقدر به فروشگاه هاي اينترنتي ايراني اعتماد داري .٩

    خيلي زياد            زياد         كم           خيلي كم         اصالً اعتماد ندارم
 

 چقدر معتقد هستيد كه خدمات تجارت الكترونيك، فوايد و مزاياي بي شماري براي جامعه ي ايراني به همراه دارد؟  .١٠
       خيلي زياد       زياد          كم          خيلي كم          اصالً

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 


