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چكيده

شان مي  ضع  بر مردم سفر  رفتار در رييتغ جاديا باافزايش خدمات آنالين  دهد كهمطالعات ن سان خدمت تيو   ونقلحمل ستم يس  در ير

ست  اثرگذار صلي  سفر خريد به عنوان يكي از اهداف  .ا ست و با افزايش خريد آنالين تمركز       ا ضوع تعداد زيادي از مطالعات ا سفر مو

دف  ســفرهاي با ه بندي معمولِاين نوع خريد بر رفتار ســفر افراد افزايش يافته اســت. با توجه به دســته وجود امكان مطالعات بر آثار

  االهايك آنالين خريد و جستجو بر موثر عوامل شناسايي هدف با  حاضر پژوهش ،جستجو براي كاال و سفر خريد كاال  هايخريد به سفر 

مورد نظر   الديجيت يكاال قيمت و نوع اينترنت، از استفاده  ،اقتصادي  -اجتماعي مختلف متغيرهاي اثر بررسي  به تهران شهر  در ديجيتال

  رتخفيف د عامل ســهاثرگذاري  همچنين .اســت پرداخته آنالين خريد و جســتجو مطلوبيت بر ،خريد ســفر به مربوط اطالعات و افراد

سال  هزينه قيمت، سناريوهايي  كاال تحويل زمان و ار ست  آزموده را با  شامل    .ا ستفاده  ست و از       324نمونه مورد ا شنامه آنالين ا س پر

  . براي مدلسازي استفاده شده است دوگانه لوجيت مدل
 دمع/ انجام انتخاب دو هر بر آنالين فروش خصوصيات كنار در اقتصادي، -اجتماعي خصوصيات از ايمجموعه كه دهدمي نشان نتايج

 انوار،خ شخصي خوروي تعداد متغيرهاي آنالين، خريد و جستجو دوگانه هايمدل در. است اثرگذار كاال خريد و جستجو براي سفر انجام

 پرداخت متغيرهاي همچنين. هستند مثبت تاثير داراي تومان ميليون 5 تا 2 خانوار درآمد ميزان و كاال قيمت در تخفيف درصد ده

   .هستند هامدل در منفي عالمت داراي كاري روز دو از بيش زماني فاصله در كاال تحويل و مشتري توسط ارسال هزينه

  
  ، هدف سفر خريدهاي انتخاب گسسته، مدل لوجيت دوگانهمدل، آنالين خريد، ي آنالينجستجو :كليدي هايواژه
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  مقدمه .1

 از خيبر اينترنت از استفاده و فناوري افزون روز پيشرفت با

 و دهندمي آنالين خدمات به را خود جاي حضوري خدمات

 در روز به روز كه است خدمات دست اين از يكي آنالين خريد

فروشي آنالين در به عنوان نمونه سهم خرده .است افزايش حال

 5/12به % 2002در سال  1/2و % 1998در سال  3/0انگلستان از %

- خردهسهم  و ]ONS, 2015[ رسيده است 2015در سال 

كل  %7به  2015متحده در سال  ياالتدر ا يكالكترون فروشي

 8/2تنها %  2006سهم در سال  اينكه  يدر حال ،يدهرس خريد

 ,Bucchioni, Liu and Weidenhamer[بوده است 

ها روند رو به رشد استفاده از تجارت . همچنين بررسي]2015

  . 1كندالكترونيك را در ايران تاييد مي

 هدف با يسفرها تحصيل و كار هدف با سفرهاي از بعد

 ،آيندمي شمار به آنها پرتقاضاترين از و سفرها مهمترين از خريد

 به خريد انتخاب بر تاثيرگذار عوامل شناسايي دليل همين به

 برخوردار ايويژه ضرورت و اهميت از حضوري يا آنالين روش

 نقل و حمل و شهري ريزانبرنامه فروشان،خرده ها،دولتو  است

 اينبه درك  ياديز يلهستند كه تما هاييگروه و افراد عمده از

   .]Suel and Polak, 2018[عوامل دارند 

به صورت آنالين  توانامروزه انواع مختلف كاال را مي

 ي مختلفهاهاي كاالخريداري كرد اما به دليل تفاوت در ويژگي

ر مورد دو نيز تفاوت در نوع نياز به آنها، رفتار خريد آنالين مردم 

تمامي كاالها يكسان نيست و انتخاب يك كاالي خاص براي 

 ,Hsiao[ محصوالت را كم كندهاي ويژگيتواند اثر مطالعه مي

2009[.   

طالعات متمركز بر خريد، فعاليت خريد را در دو گام كلي م

، به اين معنا كه فرد »جستجو«دهند، اول مورد ارزيابي قرار مي

براي انتخاب كاالي مورد نظر خود به يك يا چند نمونه از آن 

كند و كرده و خصوصيات آنها را با هم مقايسه مي رجوعكاال 

، كه اقدام عملي براي پرداخت وجه و دريافت كاالي »خريد«دوم 

توانند به صورت ها ميمورد نظر فرد است. هر دوي اين گام

حضوري (در فروشگاه) و يا آنالين انجام شوند و به اين ترتيب 

سفر خريد باشند يا يك يا چند ايجاد  املممكن است عهر دو 

 ,Gillenson and Sherrell[ درا حذف كنن/ سفرهايي سفر

2002[.  
 از ينآنال و اينترنتي خدمات روزافزون گسترش به توجه با

 امكان كه هوشمند هايگوشي از استفاده افزايش و سو يك

 هر در و روز شبانه ساعات تمامي در را خدمات اين از استفاده

 نكته ينا گرفتن نظر در با ،ديگر سوي از ،است كرده بيشتر مكان

 ي ودر مطالعات جهان كاال اينترنتيكه بررسي موضوع جستجوي 

 مورد ركمت و بوده جديد نسبتاً كشور در اينترنتي خريد مقوله

 هك دارد نظر در مطالعه اين است، گرفته قرار پژوهش و بررسي

 هب بر حمل و نقل يدخر يناثر خدمات آنال ييشناسا يدر راستا

 يكاال آنالين خريدو  جستجو انتخاب بر موثر عوامل بررسي

   .بپردازد تهران شهر در ديجيتال

 

   پژوهش نهيشيپ. 2

 به سفر اهداف مهمترين از خريد سفر كه نكته اين به توجه با

 شناسايي براي زيادي مطالعات ام 20 قرن اوايل از رود،مي شمار

 با اخير هايسال در و است گرفته انجام افراد خريد سفر رفتار

 نيبر ا مطالعات از ديگري دسته آنالين خريد امكان آمدن فراهم

به اين  .]Suel and Polak, 2018[ اندكرده تمركزموضوع 

ترتيب، خريد غيرحضوري به طور كل و خريد آنالين به طور 

مطالعات در حوزه  يناول ازدارد. موضوعي غني  خاص پيشينه

 با 1990 سال در 2توان به مطالعه تاكنمي غيرحضوري خريد

 اشاره نمود سوپرماركت يك تلفني خريداران هدف بررسي

]Tocken, 1990[ .تاثيرگذار متعدد عوامل بعد به زمان آن از 

 ررسيب زير موارد شامل حضوري يا آنالين خريد شيوه انتخاب بر

  :اندشده

 اجتماعي-اقتصادي هايويژگي •
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 زمين كاربري هايويژگي •

  افراد نگرشي هايويژگي •

  افراد رفتاري هايويژگي •

  سفر الگوي هايويژگي •

  اينترنت از استفاده هايويژگي •

  دسترسي هايويژگي •

  زندگي شيوه هايويژگي •

  محصول قيمت و نوع هايويژگي •

  ايمنطقه هايويژگي •

 مختلف سناريوهاي قالب در كاال يا سفر هايويژگي •

- جمعيت متغيرهاي) 2016( همكاران و 3شميدطور نمونه  به

 ههزين سناريوهاي و آنالين خريد به نسبت نگرش شناختي،

 كاال ارسال زمان و هزينه خريد، براي شده صرف زمان خريد،

 و اندازه و حضوري خريد براي سفر زمان آنالين، خريد براي

 اين در استفاده مورد مدل. دادند قرار بررسي مورد را كاال وزن

 و اهنز كه دهدمي نشان آن نتايج و بوده هيبريدي نوع از مطالعه

 كننديم زندگي روستايي مناطق در كه سوئيس ساكنانآن دسته از 

 به تنسب منفي نگرش كنند،نمي استفاده شخصي خودروي از و

 اب و خريد مشخص الگوي با افراد همچنين. دارند آنالين خريد

 هافروشگاه به عمدتا خواروبار خريد براي مشخص هدف

 نالينآ خريد به نسبت منفي نگرش كه افرادي و كنندمي مراجعه

 ,Schmid [ دهندمي نشان هاهزينه به كمتري حساسيت دارند،

Schmutz and Axhausen, 2016 .[همكاران و ادريسي 

 بررسي به مقاله دو در نامهپرسش يك از استفاده با) 1395(

 هب نسبت نگرش شامل نگرشي و شناختي جمعيت متغيرهاي

 استفاده تجربه و حضوري خريد به نسبت نگرش اينترنتي، خريد

 نمردا از كمتر زنان كه كندمي بيان نتايج. اندپرداخته اينترنت از

 يزانم سن افزايش با همچنين و دارند تمايل اينترنتي خريد به

 ,Edrisi[ كندمي پيدا افزايش اينترنتي خريد به تمايل

&  b, 2016 a -Ganjipour and Motsharei[ مچنينه 

 كاال، قيمت اثرگذاري بررسي به ايمقاله در) 2016( 4برينگوال

 خريد و اينترنت از استفاده مهارت خريد، امنيت محصول، كيفيت

 خريد، لذت آنالين، خريد به عالقه نگرشي متغيرهاي آنالين،

- مي نشان حاصل نتايج. تاس هپرداخت محصوالت تنوع و راحتي

 كيفيت خريد، مراكز بودن دسترس در عامل چهار كه دهد

 يلدال ازحضوري  به خريد عالقه و قيمت از نگراني محصول،

   .]Bringula, 2016[ هستند ينآنال يدبه خر تمايلعدم 

 اكااله از خاص ايدسته مطالعه و بررسي به مطالعات اكثر

  خريد در مردم رفتار تفاوت توانمي را آن علت كه اندختهاپرد

 بررسي به) 2017( 6داس و 5دونا. دانست مختلف كاالهاي

. دانپرداخته بيرمنگام و لندن در ليموبا و تاپلپ محصوالت

 ورط به جستجو براي تالش كه دهدمي نشان مطالعه اين نتايج

 و تبط استمر اينترنت از استفاده تجربه و تحصيالت به مستقيم

 Dutta[دارد اينترنت از استفاده هزينه و درآمد با عكس رابطه

and Das, 2017[ .استفاده  با) 2003و همكاران (7هيدن در ون

 را يفروش CD يتدو سا ين،آنال يدارخر 228از اطالعات 

 سكري« داشتن سابقه كه دهدمي نشان آن نتايج. كردند بررسي

ن بر اساس تجربه پيشي »شده درك استفاده سهولت« و »شده درك

 گذاردمي تأثير آنالين خريد به نگرش بر مستقيماًاز خريد آنالين، 

]Van der Heijden, Verhagen and Creemers, 

- كتاب يك در اطالعات ي) به گردآور2009( 8هسيائو .]2003

 نتخابا براي دليل دو وي پرداخته است. تايوان در بزرگ فروشي

 هك اين اول است؛ كرده ارائه بررسي مورد كاالي عنوان به كتاب

 ار محصوالت هايويژگي اثر تواندمي خاص كاالي يك انتخاب

 شودمي خريداري آنالين صورت به كه كتابي همچنين، و كند كم

 تفاوت شود،مي خريداري حضوري صورت به كه كتابي با

 هزينه بررسي سناريوهايي با . ويندارد هاويژگي در چنداني

 سطح، نشان سه در را كاال قيمت و ارسال زمان سفر، زمان ،سفر

 براي كتاب اينترنتي خريد براي ارسال زمان كه ارزش دهدمي

- فروشيكتاب يعني است، روز هر براي دالر 53/0 كنندهمصرف

 دباي بكشد طول روز يك آنها ارسال كه صورتي در آنالين هاي

 خود به را هامشتري تا بدهند كمتر دالر 53/0 را كتاب قيمت

از مطالعات  يبعض همچنين ].Hsiao, 2009[  كنند جذب



 فاطمه اميني،  ريحانه سادات شاهنگيان

 1400 بهار)/48( سومونقل/ سال دوازدهم/ شماره مهندسي حمل فصلنامه

632 

 

چند  يسهو مقا ي) به بررس2004(10همريك و 9تون پژوهشمانند 

 فروشي،كتاب روي برمطالعه  اين. اندنوع محصول پرداخته

. است شده انجام موسيقي فروشگاه و فروشيلباس سوپرماركت،

 ايجاد بر را اههمر تلفن و اينترنت از استفاده تاثير مطالعه اين نتايج

 و 11جايگزيني رابطه همچنين آنها و دهدمي نشان سفرها

 يبررس كاالها گوناگون انواع براي خريد سفر براي را 12مكملي

 نيجايگزي رابطه عمدتا كه دهدمي نشان مطالعه نتايج كه اندكرده

 Tonn and[ است داشته وجود حضوري و آنالين خريد بين

Hemrick, 2004[ .  

 و دارد زيادي گوناگوني آنالين خريد حوزه در مطالعات

 هايشيوه به نتايج و مطالعه هدف اساس بر آنها بنديدسته

 به خود هدف اساس بر مطالعه اين. است انجام قابل مختلف

 دخري بر موثر عوامل اييشناس حوزه در موجود ادبيات بررسي

 انجام حوزه اين در كه مطالعاتي جمله از .پردازدمي اينترنتي

 با) 1395(  گازخاني رضايي پژوهش به توانمي است، گرفته

 و كيالكتري هايفروشگاه محيطي هايويژگي تاثير بررسي هدف

 شارها آنالين ناگهاني خريد رفتار بر مشتريان شخصيتي عوامل

 هايويژگي و آني رفتار كه دهدمي نشان پژوهش نتايج. كرد

 اما ارندد معنادار مستقيم اثر ناگهاني خريد رفتار بر شخصيتي

 معنادار مستقيم اثر ناگهاني خريد رفتار بر اينترنتي جستجوي

 اگهاني،ن خريد رفتار بر كل اثر بزرگترين متغيرها، بين در. ندارد

 بوده قيممست صورت به تأثيرگذاري اين. دارد تعلق آني رفتار به

 از غيرمستقيم صورت به خريد در لذت آني، رفتار از پس. است

 خريد تاررف بر را تأثير بيشترين آني رفتار بر اثرگذاري طريق

 دگانفروشن خريد، تحريك براي بنابراين. است داشته ناگهاني

 و يطراح محتوا، يعني فروشگاه محيطي هايويژگي بايد آنالين

 همين رب تا كنند ايجاد خود سايت وب براي را يمناسب مسيريابي

 و شود فراهم مشتريان خريد تجربيات در خريد در لذت اساس،

 Rezai[ شود آنالين ناگهاني خريد تقويت موجب نتيجه در

Gazkhani, 2016[. در) 1397( پورذكي و گريفعله همچنين 

 ينآنال خريد گيريتصميم بر موثر عوامل بررسي به ايمقاله

 هك دهدمي نشان پژوهش نتايج. اندپرداخته دانشگاه دانشجويان

 معناداري و مثبت رابطه اعتماد و كيفيت قيمت، نگرش، متغيرهاي

 است داشته دانشجويان آنالين خريد به تصميم متغيرا ب

]Falegari and Zakipour, 2018[ .همكاران و شميد 

 حضوري و آنالين خريد بين انتخاب بررسي هدف با) 2016(

 اندكرده يرا بررس يرهامتغ خواروبار و الكترونيكي لوازم

]Schmid, Schmutz and Axhausen, 2016[. 

مانند پژوهش فرگ و  مطالعات اندكي ازهمچنين در 

 موثر برعوامل عالوه بر بررسي خريد آنالين،  ،همكاران

ده شنيز بررسي حضوري يا  آنالينصورت به جستجوي كاال 

 اثيرت آنالين جستجوي كه دهدمي نشان آن از حاصل . نتايجاست

 خريد انجام برهمچنين  و دارد خريد سفر دفعات بر مستقيم

 اثيرت آنالين خريد روي زماني، محدوديت. گذاردمي تاثير آنالين

 زمان مدت روي آنالين جستجوي و دارد مثبت مستقيم غير

 خريد كه دهدمي نشان هايافته. دارد منفي مستقيم غير تاثير خريد،

 در آنالين خريد. است زمان در جوييصرفه روش يك آنالين

 است هرش حومه از بيشتر پرسرعت اينترنت داشتن دليلبه شهرها

 در دوچرخه از استفاده با كهرا  خريديانجام  امكان افراد اگر و

 تفادهاس كمتر آنالين خريد از باشند داشته باشد، دقيقه ده حدود

  .]Farag et al , 2007[ كنندمي

  

  يشناس. روش 3

  اطالعات آوريگرد 3-1

اي كه به همين نامهگردآوري اطالعات اين پژوهش توسط پرسش

 نامه باسواالت پرسش ؛منظور طراحي شده است انجام گرفته

مروري بر مطالعات پيشين انتخاب شده است. از مجموعه 

هاي مورد استفاده در ادبيات موضوع آن بخش از متغيرها پرسش

 نامهاند در پرسشكه اغلب مطالعات اهميت آنها را تاييد كرده

حاضر استفاده شده است. همچنين به طور خاص اين مطالعه با 

 انجام گرفته در در نظر گرفتن خال موجود در مطالعات پيشينِ

 حمل زمان و حمل هزينه كاال، قيمتبررسي اهميت اثر  ،كشور
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با بيان سناريوهاي  وكاال در خريد آنالين را مورد توجه قرار داده 

جحان بيان شده افراد را در اين سه متغير رمختلف در مورد 

اطالعات به دست  مواجهه با اين سناريوها به دست آورده است.

نامه اين امكان را فراهم آورده كه عوامل اثرگذار آمده از پرسش

بر انتخاب جستجوي آنالين به جاي جستجوي حضوري و نيز 

انتخاب خريد آنالين به جاي خريد حضوري كاالهاي ديجيتال 

   .شناسايي شود

جامعه آماري اين پژوهش افراد ساكن استان تهران هستند كه 

در شش ماه گذشته خريد اينترنتي و در يك سال گذشته خريد 

 از يك نتخاب اين جامعه آماري،ا ليدلكاالي ديجيتال داشتند. 

- تهخريد آنالين داش نزديك افرادي است كه تجربهتمركز بر  سو

از  ؛نوع خريد داشته باشنداند و در نتيجه درك درستي از اين 

 هايسوي ديگر، با توجه به اين نكته كه تعدادي از پرسش

نامه اختصاص به رجحان بيان شده افراد در مواجهه با پرسش

سناريوهاي فرضي در خصوص قيمت كاال، هزينه و زمان حمل 

آن دارد تجربه نزديك زماني خريد يك كاالي ديجيتال حائز 

بتواند سناريوها را براي اين خريد  اهميت بوده است تا فرد

مشخص خود فرض كرده و انتخاب خود را در خصوص نحوه 

  جستجو و خريد مشخص كند.

با توجه به موضوع پژوهش و اين كه افراد براي خريد  

اينترنتي نياز به اينترنت دارند و از كاربران اينترنت هستند، 

 ارسپس با قراي به صورت آنالين ايجاد شده است و نامهپرسش

هاي اجتماعي، افراد اقدام به نامه در شبكهگرفتن لينك پرسش

 طالعهم اين مورد استفاده در . تعداد نمونه نهاييكردندپاسخگويي 

  .است نفر 324

 قرار بخش هفت در كلي طور به نامهپرسش اين سواالت

 ديجيتال كاالي خريد آخرين اطالعات اول بخش در كه گيردمي

 هب ديجيتال كاالهاي بخش اين در .است شده سوال فروشگاه از

 لوازم و موبايل گوشي) 2( جانبي، لوازم و كامپيوتر )1( هايدسته

) 5( بازي، كنسول) 4( خانگي، سينماي و تلويزيون )3( جانبي،

 كتاب و صوتي فايل افزار،نرم) 6( و جانبي لوازم و دوربين

 تهخواس افراد از دوم بخش در. است هشد بنديتقسيم ديجيتال

 به هك ديجيتالي كاالي آخرين گرفتن نظر در با كه است شده

 اعالم) اول بخش موضوع( اندكرده خريداري حضوري صورت

 مورد سناريوهاي كه شرايطي با مواجهه صورت در كه كنند

 خريد و جستجو شيوه كدام آوردمي فراهم آنها براي مطالعه

. دكننمي انتخاب مذكور كاالي خريد براي را) آنالين/ حضوري(

 كاالي خريد آخرين به معطوف سناريوها است، ذكر به الزم

 اين يدخر براي فرضي شرايط و دهندهپاسخ فرد توسط ديجيتال

 متقي مشخصه سه بخش اين در. است شده گرفته نظر در كاال

 سطح دو در كدام هر كاال تحويل زمان و ارسال هزينه محصول،

 اينكه به توجه با. شودمي مختلف حالت 8 شامل كه شده بيان

 زا جلوگيري براي و ،است متعددي هايبخش شامل نامهپرسش

 يچهارتاي دسته دو به سناريوها ها،نامهپرسش سواالت شدن زياد

 تهيه دك دو در هانامهپرسش ترتيب، اين به. اندشده بنديتقسيم

 را سناريو هشت از سناريو چهار كدها اين از يك هر كه شدند

 مدت و ميزان مورد در هاييسوال سوم بخش در. شودمي شامل

 شده دهپرسي اعتباري هايكارت و بانك همراه اينترنت، از استفاده

 هب ديجيتال كاالي خريد آخرين اطالعات ،ديگر يبخش در. است

 نوع شامل اطالعات اين كه است شده سوال آنالين صورت

 لحم هزينه اينترنتي، فروش سايت محصول، قيمت محصول،

-اقتصادي اطالعات ،آخر بخش در. است خريد زمان و كاال

 سن، شامل اطالعات اين. است گرفته قرار سوال مورد اجتماعي

 هنامگواهي بودن دارا تحصيالت، اشتغال، وضعيت جنسيت،

 خودرو تعداد ،خانوار درآمد ميزان ،خانوار افراد تعداد ،رانندگي

   .است خانوار موتورسيكلت و

  

  چندگانه لوجيت مدل 3-2

 ياقتصاد هينظر يمبنا بر انتخاب يهامدل از ياريبس يريگشكل

 كه است شده فرض هامدل نيا در .است يتصادف تيمطلوب

 انتخاب و رديگيم ميتصم يمنطق انتخاب هنگام در رندهيگميتصم

 فرد يهايژگيو از يناش كه هانهيگز تيمطلوب اساس بر او
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 فرض .رديگيم صورت است يطيمح طيشرا و رندهيگميتصم

 يصورت در را j نهيگز q فرد كه است نيا نگاه نوع نيا يمنطق

  او يبرا موجود يهانهيگز مجموعه نيب در كه كنديم خابتان

  .باشد داشته را تيمطلوب حداكثر نهيگز نيا

- يويژگها مطلوبيت گزينه به صورت تابعي از در اين مدل

گيرنده و شرايط محيطي در نظر گزينه، مشخصات تصميم يها

است. اين تابع داراي دو بخش معين و تصادفي است  گرفته شده

  د:شونشان داده مي 2 رابطه و به صورت

)1(  ��� = ��� + ���   

  :آن در كه

jqU :گزينه انتخاب مطلوبيت j فرد توسط q 

jqV: گزينه انتخاب مطلوبيت گيرياندازه قابل قسمت j توسط 

  q فرد

 است) مدل خطاي( مشاهده قابل غير قسمت :���

 مستقل و يكسان توزيع داراي خطاها كه شودمي فرض

 باشد گامبل توزيع داراي خطا توزيع تابع كه حالتي رد .هستند

در شرايط وجود بيش از دو گزينه  .دوشمي حاصل لوجيت مدل

 كه انتخاب بيندر اين پژوهش شود. لوجيت، چندگانه ناميده مي

لوجيت دوگانه كه  گيرد،دو گزينه آنالين و حضوري صورت مي

و به اين  نوع خاصي از مدل چندگانه است، استفاده شده است

محاسبه  2از رابطه  qتوسط فرد  jترتيب احتمال انتخاب گزينه 

  .)Train, 2009( شودمي

��� = 	
��


���
��  )2(  

 بيشينه روش از چندگانه لوجيت مدل پرداخت براي

 يهاروش جمله از روش نيا. شودمي استفاده 11درستنمايي

 آن اساس بر كه است چندگانه تيلوج مدل برآورد در مرسوم

- رخ مالاحت حداكثر به يابيدست مبناي بر مدل يپارامترها برآورد

 بر را ييدرستنما تابع محاسبه 3 رابطه. است مشاهدات نداد

 نمونه كي در ،q فرد هر توسط نهيگز هر انتخاب احتمال اساس

  .دهديم نشان مشاهده N با

)3(   �(�) = � � ���
���

�∈��

�

���
 

  :آن در كه

N :نظر؛ مورد نمونه در مشاهدات تعداد  

 j كه طيشرا در ،q فرد توسط  j نهيگز انتخاب احتمال: ���

  .باشد q فرد يبرا موجود يهانهيگز مجموعه از يعضو

    1  شود انتخاب q فرد توسط j نهيگز  

)4(    ��� =  

    0  در غير اين صورت  

 L (LL) تميلگار از هاليتحل در ياضير محاسبات يسادگ يبرا

  .شوديم استفاده

 دهش ساخته يهامدل سهيمقا منظور به برازش يخوب آماره زا

 استفاده گريكدي به نسبت شده ساخته يهامدل يافتگيبهبود زين و

يم استفاده ρ٢ آماره از هامدل برازش سنجش يبرا. شوديم

 :شود

 

)5(  !" = 1 − %%(&)
%%(')   

 

)6(  !(" = 1 − %%(&)
%%(()   

 

 تقلمس يرهايمتغ شامل تيمطلوب تابع كه يطيشرا در آن در كه

 تابع مقدار .است كساني هانهيگز همه انتخاب احتمالو  نباشد

LL با شده پرداخت بيضر هر يازا به را )β(  LL يم نشان

 تثاب بيضرا فقط تيمطلوب تابع در چنانچه ،يطرف از. دهند

 يسبن يفراوان برابر هانهيگز انتخاب احتمال باشد، داشته وجود

 داده نشان) بازار سهمc( LL )( با را مقدار نيا. شد خواهد آنها

 β( LL < )c( LL < )0(LL( :بازه در مقدار نيا حدود و

 و صفر نيب هاآماره نيا مقدار و (Sobel, 1980)د بو خواهد

 . رديگيم قرار كي



  ديجيتال) خريد كاالهاي: موردي انتخاب انجام سفر خريد يا انجام خريد آنالين (مطالعه بر موثر شناسايي عوامل
 

 

 1400 بهار)/48( سومونقل/ سال دوازدهم/ شماره مهندسي حمل فصلنامه

635 

 شيافزا ρ2 مقدار رهايمتغ تعداد شيافزا با نكهيا به توجه با

 شود،يم رهايمتغ تعداد وابسته به مدل برازش شاخص و افتهي

يم استفاده) 7( از مستقل يرهايمتغ تعداد اثر بردن نيب از يبرا

 .شود

)7(  !)*�" = 1 − %%(&)+*,
%%(')   

 يسازمدل جينتا و يفيتوص ليتحل .4

  اطالعات توصيفي تحليل 4-1

 مورد مطالعه اين در نفر 324 اطالعات شد، بيان پيشتر چنانچه

 59 تا 17 بين دهندگانپاسخ سني محدوده. گرفت قرار استفاده

 169 زن دهندگانپاسخ تعداد و سال 4/28 سني ميانگين با سال

 نفر 279 و مجرد) درصد 9/71( نفر 233 ،)درصد 2/52( نفر

 1 جدول. هستند رانندگي نامهگواهي داراي) درصد 1/86(

 افراد تحصيالت سطح و شغل ماهانه، درآمد به مربوط اطالعات

  .دهدمي نشان را

 هايارتك اينترنت، از استفاده به مربوط سواالتي ديگر بخش

 ينب در. است شده پرسيده هادهندهپاسخ از بانك همراه و بانكي

 23 و مواقع بيشتر در) درصد 0/83( نفر 269 دهندهپاسخ افراد

 بانكي هايكارت از مواقع درصد 50 از كمتر در) درصد 1/7(  نفر

 هايكارت از) نفر 3( درصد 1 از كمتر فقط و كنندمي استفاده

 از نمونه افراد از درصد 2/77همچنين. كنندنمي استفاده بانكي

  . كنندمي استفاده بانك همراه

 دارمق ارسال، هزينه براي بررسي اثرگونه كه بيان شد، همان

بر انتخاب جستجو/خريد  كاال تحويل زمان مدت و تخفيف

در شرايط مواجهه با سناريوهاي  ،رجحان بيان شده افراد آنالين،

 تركيبي از سطوح مختلف اين متغيرها، هر كدام در دو سطح،

ايجاد شده،  يسناريو 8مورد پرسش قرار گرفت. هر فرد از بين 

ويي گملزم به پاسخكه شامل دو بخش با چهار سوال است، تنها 

 راداف از تعدادي( است شده به يك دسته چهارتايي از سناريوها  

 2جدول  .)اندداده پاسخ دسته دو هر به خود دلخواه به نمونه

توسط پاسخگويان  ،در هر سناريو را، هر گزينهانتخاب درصد 

  .دهدنشان مي

  

  سازينتايج مدل 4-2

لوجيت هاي چنانچه پيشتر بيان شد، در اين پژوهش از مدل

دوگانه براي شناسايي عوامل موثر بر جستجو (آنالين/ حضوري)  

و خريد (آنالين/ حضوري) استفاده شده است. در ادامه پس از 

ها، نتايج پرداخت سازيمعرفي متغيرهاي مورد بررسي در مدل

  شود. ها براي جستجو و خريد به طور جداگانه گزارش ميمدل

نامه طراحي العه كه از پرسشمط اين مستقل متغيرهاي مجموعه

 در سواالتي ) 1 شده استخراج شده است شامل پنج بخش است:

 ) سواالتي2 خريد، هدف با فرد سفر آخرين خصوصيات مورد

 تركيبي از حاالت )3، خريد اينترنتي آخرين خصوصيات مورد در

 رد كاال تحويل زمان و ارسال هزينه محصول، قيمت متغير سه

 از استفاده و  مدت ميزان مورد در هاييسوال) 4شرايط فرضي، 

 اطالعات )5 اعتباري، هايكارت و بانك همراه اينترنت،

 سطح اشتغال، وضعيت جنسيت، سن، شامل اجتماعي-اقتصادي

خانوار.  افراد تعداد رانندگي، نامهگواهي داشتن تحصيالت،

متغيرهاي وابسته در مدل دوگانه جستجو، روش جستجو 

) و در مدل دوگانه خريد، روش خريد 0حضوري= و 1(آنالين=

نام و كد متغيرهايي  3) است. در جدول 0و حضوري= 1(آنالين=

   اند ارائه شده است.هاي نهايي معنادار شناخته شدهكه در مدل

  

  مدل دوگانه جستجو  4-2-1

ه گزيندو  ي انتخاب بيندوگانه برا تيبخش مدل لوج نيا در

 ابعت و است شده ساخته يحضور يجستجو و نيآنال يجستجو

 4 . جدولدهديم نشان را نيآنال يجستجو تيمطلوب ت،يمطلوب

در  درصد 95 حداقل نانياطمرا كه با سطح  يمستقل يرهايمتغ

 دوگانه تيلوج مدل يابيارز يهاشاخصنيز  ومدل معنادار شده 

  .دهديم نشان را جستجو
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  اجتماعي-اقتصادي خصوصيات. 1 جدول

  فراواني (درصد)  متغير  فراواني (درصد)  متغير

    نامهگواهي    درآمد خانوار

  1/86  بودن دارا 1/3  كمتر از يك ميليون تومان
  9/13  دارا نبودن 9/17  يك تا دو ميليون تومان
   شغل 8/48  دو تا پنج ميليون تومان

  7/32  دانشجو 2/30  تومان بيش از پنج ميليون
  4/32  وقتتمامكارمند     تحصيالت

  3/9  وقتپارهكارمند   2/6  زيرديپلم و ديپلم
  4/16  آزاد  0/4  فوق ديپلم
  3/0  بازنشسته  2/31  كارشناسي

  0/9  بيكار  7/57  كارشناسي ارشد
      9/0  دكتري و پزشك

  استفاده مورد يسناريوهاخصوصيات و فراواني (درصد)  .2 جدول

  ديفر

  هاگزينه انتخاب درصد  سناريوها خصوصيات

 تخفبف
  كاال

  ارسال هزينه
 تحويل زمان

  كاال
 حضوري جستجوي

  اينترنتي خريد و
 حضوري جستجوي

  حضوري خريد و
 ياينترنت جستجوي

  اينترنتي خريد و
 ياينترنت جستجوي

  حضوري خريد و

1  
 بدون

  تخفيف
  رايگان

 دو از كمتر
  كاري روز

9/5  7/10  5/50  7/32  

  درصد 10  2
 توسط پرداخت

  خريدار
 دو از كمتر
  كاري روز

5/9  7/10  9/52  7/26  

  رايگان  درصد 10  3
 دو از بيش
  كاري روز

9/8  5/9  5/56  25  

4  
 بدون

  تخفيف
 توسط پرداخت

  خريدار
 دو از بيش
  كاري روز

9/5  6/22  8/14  9/55  

  درصد 10  5
 توسط پرداخت

  خريدار
 دو از بيش
  كاري روز

8/14  8/14  4/40  7/32  

6  
 بدون

  تخفيف
  رايگان

 دو از بيش
  كاري روز

16  16  9/33  3/36  

7  
 بدون

  تخفيف
 توسط پرداخت

  خريدار
 دو از كمتر
  كاري روز

3/8  5/65  1/32  6/38  

  رايگان  درصد 10  8
 دو از كمتر
  كاري روز

13  3/2  2/73  6/13  

در بين اطالعات مربوط به  آخرين سفر فرد با هدف خريد، 

 ليتما فرد كه يتاليجيد يكاال ،)MOBILES( ليموبامتغيرهاي 

 ديخر مركز به رفتن رسف زمان مدت، و دارد آن ديخر به

)TRVLTM(  براي ياز تاكس استفادهبا عالمت مثبت و متغير 

 اند.با عالمت منفي معنادار شده )TAXI( ديخر مركز به رفتن

   تنرف سفرِ زمان مدتموبايل و  متغيرهاي ضريب مثبت عالمت
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اهمدل در شده معنادار يهاريمتغ يمعرف.  3جدول 

  كد  متغير توصيف  متغير  كد  متغير توصيف  متغير

CARNUM خانوار شخصي خودرو تعداد    GENDER زن  

 بله
)1(، 

خير 
)0(  

  

DLVRY  مشتري توسط ارسال هزينه پرداخت  

 بله
)1(، 

خير 
)0(  

  

H خانه در فقط اينترنت از استفاده  

DLVRYTME 
 زرو دو از بيش زماني فاصله در كاال تحويل
  كاري

MARITAL متاهل  

DRCTION كاال قيمت در تخفيف درصد ده  MOBILES موبايل خريد  

DRVNGLIC نامه رانندگيگواهي بودن دارا  NETBANK بانك همراه از استفاده  

FRM1TO2M تومان ميليون  2 تا 1 خانوار درآمد ميزان  NONE  افراد فاقد تجربه خريد آنالين كاالي ديجيتال  

FRM2TO5M تومان ميليون 5 تا 2 خانوار درآمد ميزان  PARTTIME وقتپاره شاغل  

FRME1TO3 قبل ماه 3 تا1 اينترنتي خريد آخرين زمان  PRSNLCAR 
 مركز به رفتن براي شخصي خودرو از استفاده
  ديجيتال كاالي حضوري خريد آخرين در خريد

FRNT4 
 نهات شخصي اهداف براي اينترنت از استفاده

  هفته در بار يك
SHOPCNTR 

 به ديجيتال كاالي حضوري خريد آخرين براي
  شده مراجعه خريد مركز يك تنها

FRNT6 

 نهات شخصي اهداف براي اينترنت از استفاده
  روز در بار يك

STUDENT دانشجو  

FRNT7 

 شخصي اهداف براي اينترنت از استفاده
  روز در بار چندين

TAXI 

 رد خريد مركز به رفتن براي تاكسي از استفاده
  ديجيتال كاالي حضوري خريد آخرين

FULLTIME وقتتمام شاغل  WM 
 همراه و كار محل در فقط اينترنت از استفاده

  )تبلت و موبايل(

HW ارك محل و خانه در فقط اينترنت از استفاده  TRVLTM 
 آخرين در خريد مركز به رفتن براي سفر زمان

  )دقيقه( ديجيتال كاالي حضوري خريد

  

  

  

 رادياف كه دهدمي نشان مدل به ترتيب  اين در ديخر مركز به

 تجويجس به بيشتري تمايل دارند موبايل خريد به تصميم كه

 ديخر نيآخر در كه يكساندارند و براي  محصول اين آنالين

 ار يتريطوالن ديخر سفر زمان خود تاليجيد يكاال يحضور

 صورت در نيآنال يجستجو انتخاب احتمال اند،كرده تجربه

 فرگ لعهمطا با جهينت نيا كه كنديم دايپ شيافزا آخر ديخر تكرار

 ,.Farag et al[ دارد مطابقت 2007 سال در همكاران و

با  ديخر مركز به رفتن يبرا يتاكس از استفاده متغير. ]2007

 ديخر نيآخر در كه يافراد كه دهديم نشانعالمت منفي 

   ديرخ مركز به رفتن يبرا يتاكس از تاليجيد يكاال يحضور

  

 حمل يهاوهيش ريسا با كه يكسان با سهيمقا در اندكرده استفاده

  .نددار نيآنال يجستجو به يكمتر ليتما اند،كرده سفر نقل و

 بهمربوط  يرهايمتغ شده، معنادار يرهايمتغ دوم گروه

 متيق در فيتخف درصد ده ريمتغمدل  نيا در كه هستند وهايسنار

 ليتحو يرهايبت و متغثم تعالم ي) داراDRCTION( كاال

 نيآنال ديخر صورت در يكار روز دو از شتريب در كاال

)DLVRYTME(  يمشتر توسط كاال ارسال نهيهز پرداختو 

)DLVRYريمتغ سه عالمت ازهستند.  يعالمت منف ي) دارا 

 رينظ ياتيخصوص كه نيا وجود با كه شوديم برداشت نيچن رياخ

 و شده يداريخر نيآنال يكاال ارسال زمان مت،يق در فيتخف
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 مرحله به ظاهر به شده يداريخر نيآنال يكاال ارسال نهيهز

 بر هاريمتغ نيا اثر كاال، يجستجو نه و است مرتبط كاال ديخر

 نديرآف بر آنها اثر از انتظار با همسو كاال يبرا جستجو نديفرآ

  ست.ا ديخر انجام

 ارتك و بانك همراه اينترنت، از استفاده ميزان متغيرهاي در

 سطح هس در اينترنت از افراد استفاده ميزان متغير چهار اعتباري،

 يك ، )FRNT4( هفته در بار يك ،)FRNT7( روز در بار چند

 بانك همراه از استفاده) و FRNT2( ماه در بار

)NETBANKميزان يرسه متغ ي. عالمت منفاند) معنادار شده 

 نكته ناي بيانگر مدل در سطح سه هر در اينترنت از افراد استفاده

 به متريك تمايل اينترنت، از استفاده ميزان اين با افرادي كه است

 نتظارا كلي، طور به. دارند ديجيتال كاالي براي آنالين جستجوي

. نشوند ظاهر منفي عالمت با مدل در متغيرها اين كه رودمي

 يانگرب بانك همراه از استفاده متغير ضريب مثبت عالمت همچنين

 احتماال كنندمي استفاده بانك همراه از كه افرادي كه است اين

 طابقم نتيجه اين و دارند آنالين جستجوي به بيشتري تمايل

  .است انتظار

 تعداد متغير هشت اجتماعي،-اقتصادي از خصوصيات

 رانندگي نامهگواهي داشتن ،)CARNUM( خانوار خودروي

)DRVNGLIC(، تا دو بازه در خانوار درآمد ميزان متوسط 

 بودن زن  ،)FRM2TO5M( ماه در تومان ميليون پنج

)GENDER(، دانشجو مشاغل )STUDENT(، وقتتمام 

)FULLTIME(، وقتپاره )PARTTIME بودن متاهل) و 

)MARITALتعداد  مثبت ضريب. اند) در مدل معنادار شده

 خودروي تعداد افزايش با كه دهدينشان م خانوار خودروي

 تالديجي كاالي اينترنتي جستجوي براي افراد تمايل خانوار،

 از دور كمي اول نگاه در نتيجه اين اگرچه. كندمي پيدا افزايش

 عدادت افزايش احتماالً كه كرد تصور توانمي رسد،مي نظر به ذهن

 راحتي يا امكان افزايش در عاملي عنوان به تنها خانوار خودروي

 و كندنمي عمل خريد براي حضوري جستجوي براي سفر

 اشتغال مانند خانوار در ديگري شرايط وجود از اينشانه احتماال

 خانوار عضايا بيشتر مشغوليت آن تبع به و افراد از بيشتري تعداد

 جهنتي اين صورت اين در و است آنها بيشتر وقت محدوديت و

 به دليل اين صحت بررسي براي. نيست غيرواقعي چندان

 اسفانهمت كه است نياز خانوارها خصوصيات از بيشتري جزئيات

- يگواه متغير منفي عالمت. نيست دسترس در حاضر نمونه در

 امهنگواهي داراي افراد كه است موضوع اين بيانگر رانندگي نامه

 ممكن ناي و دارند كمتري اينترنتي جستجوي به تمايل رانندگي،

 و گيرانند براي افراد اين بيشتر امكان يا تمايل دليل به است

اين نتيجه با  .باشد نيازشان مورد كاالهاي حضوري جستجوي

دهد كساني كه  نتيجه مطالعه ممدوحي و همكاران كه نشان مي

تري نيز دارند نامه رانندگي دارند زمان خريد طوالنيگواهي

 Mamdoohi, Seyedabrishami and]سازگار است 

Hosseini, 2015]بازه در خانوار رآمدد ميزان متوسط . متغير 

 لوجيت مدل در ،عالمت مثبت  با ماه در تومان ميليون پنج تا دو

 ينا داراي خانوارهاي براي كه است اين بيانگر جستجو، دوگانه

 زهمغا در جستجو از آنالين جستجوي مطلوبيت درآمد، از سطح

 بر يدرآمد سطوح ساير رسدمي نظر به كه حالي در. است بيشتر

 -يمنف چه و مثبت چه– تاثيري آنالين جستجوي مطلوبيت

  . ندارد

 زنان هك است نيا انگريب بودن زن ريمتغ بيضر يمنف عالمت

 دريحضور يجستجو و دارند نيآنال يجستجو به يكمتر ليتما

 يمبن يتجرب شواهد به توجه با كه دهنديم حيترج را هافروشگاه

 نيا ديخر مراكز در وگذارگشت و ديخر به زنان شتريب عالقه بر

 يارهيمتغ بيضر مثبت عالمت. ستين انتظار از دور جهينت

 نيا انگريب مدل نيا در وقتپاره و وقتتمام دانشجو، مشاغل

 ليتما مشاغل، نيا از كدام هر يدارا افراد كه است موضوع

 دهديم نشان بيضرا مقدار. دارند نيآنال يجستجو به يشتريب

 بيرتت به( باشد كمتر افراد شغل تيفعال يزمان انعطاف چه هر كه

 يوجستج تيمطلوب) وقتتمام شاغل و وقتپاره شاغل دانشجو،

 ريتغم مثبت بيضر نيهمچن. شوديم شتريب افراد يبرا نيآنال

 مجرد افراد به نسبت متاهل افراد كه معناست نيا به بودن متاهل
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  جستجو دوگانه لوجيت مدل نتايج. 4 جدول

پاسخ  موجود ويسنار 8 به صورت داوطلبانه به هر ماندهيباق نامهپرسش 16در  و ويسنار 4 به نامهپرسش 308 افراد در كه است نامهپرسش 324 شامل مطالعه نيا* 
 . نداهداد

 با جهينت نيا و دارند ينترنتيا يجستجو به يشتريب ليتما

  .تاس سازگار آنها وقت كمبود و متاهل افراد بودن ترپرمشغله

 نمونه اندازه با است، شده داده نشان 4 جدول در كه همانطور

 ساخته ،63/0 حدود "�*(! مقدار و ريمتغ 18 با يينها مدل ،1360

  .است شده

  

  مدل دوگانه خريد 4-2-2

 براي انتخابدر اين بخش نتايج پرداخت مدل لوجيت دوگانه 

بين خريد آنالين و حضوري گزارش شده و تابع مطلوبيت، 

 5دهد. جدول عوامل موثر بر مطلوبيت خريد آنالين را نشان مي

  حاوي اطالعات متغيرهاي نهايي، ضرايب مدل نهايي با سطح

 تيلوج مدل يابيارز يهاشاخص ودرصد  95اطمينان حداقل 

  است.  نهايي

  p آماره مقدار  ضريب  متغير نام  متغير نوع

  خريد هدف با سفر آخرين اطالعات
MOBILES  380/0  0069/0  

TAXI  624/0-  0005/0  
TRVLTM  005/0  0500/0  

  سناريوها
DRCTION  399/0  0032/0  
DLVRY  435/0-  0013/0  

DLVRYTME  399/0-  0032/0  

 كارت و بانك همراه اينترنت، از استفاده ميزان
  اعتباري

FRNT2  739/1-  0023/0  
FRNT4  163/2-  0050/0  
FRNT7  606/0-  0038/0  

NETBANK  432/0  0180/0  

  اجتماعي-اقتصادي

CARNUM  356/0  001/0  
DRVNGLIC  632/0-  0042/0  
FRM2TO5M  712/0  0000/0  
FULLTIME  730/0  0066/0  
GENDER  382/0-  0074/0  

MARITAL  645/0  0002/0  
PARTTIME  596/0  0011/0  
STUDENT  557/0  0024/0  

  Constant 638/0  0915/0 ثابت مقدار
  اطالعات مربوط به برازش مدل

LL(0) 3603/1885-  !'" 6433/0  

LL(β) 3711/672- !)*�"  6332/0  

LL(c) 8509/747-  !(" 1009/0  

N  1360*  !(+)*�"  0835/0  
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 خريد هدف با سفر آخرين به مربوط از مجموعه متغيرهاي

 خريد مركز به رفتن براي شخصي خودروي از استفاده متغيرهاي

)PRSNLCAR( ديخر يبراخريد،  مركز يك به مراجعه و 

. اندشده معنادار با عالمت منفي) SHOPCNTR( يحضور

 به نرفت يبرا يشخص يخودرو از استفاده ريمتغ منفي عالمت

 يحضور ديخر نيآخر در كه يافراددهد كه مي نشان ديخر مركز

 زمرك به رفتن يبرا يشخص يخودرو از خود تاليجيد يكاال

 نيا. دارند نيآنال ديخر به يكمتر ليتما ،اندكرده استفاده ديخر

 در يصشخ يخودرو از استفاده يذات تيمطلوب با راستاهم جهينت

 بيضر. همچنين است انتظار مطابق و يشهر درون يسفرها

 مراجعه ديخر مركز كي به يحضور ديخر يبرا« ريمتغ يمنف

 در هك يكسان يبرا نيآنال ديخر تيمطلوب كه دهديم نشان »شده

 مركز كي به تنها خود تاليجيد يكاال يحضور ديخر نيآخر

 يحضور ديخر كه است يكسان از كمتر اندكرده مراجعه ديخر

 عبارت به. اندداده انجام ديخر مركز چند به مراجعه با را خود

- اشتهد يمشكلتر يحضور ديخر كه يكسان انتظار مطابق گر،يد

- يم بالاستق شتريب نيآنال ديخر از مشابه، يكاال ديخر يبرا اند،

  . كنند

 قبل ماه سه تا كي نيب ينترنتيا ديخر نيآخر زمانمتغيرهاي 

FRME1TO3)(  تاليجيد يكاال نيآنال ديخر تجربه نداشتنو 

)NONE(  اب اينترنتي خريد آخريندر خصوصيات مربوط به 

 هك يافراد كه دهدمي نشان ترتيب به مدل اين در منفي عالمت

 به هگذشت ماه سه تا كي نيب آنها ينترنتيا ديخر نيآخر زمان از

و افرادي  ددارن ينترنتيا ديخر به يكمتر ليتما افراد ريسا نسبت

 ليمات نداشتند تاليجيد يكاال نيآنال ديخر تجربهكه تاكنون 

 ورد هيچ يك از اين نتايج  كه دارند نيآنال ديخر انجام به يكمتر

   .ستين انتظار از

گروه سوم متغيرهاي معنادار شده، متغيرهاي مربوط به 

 متيق در فيتخف درصد ده ريمتغسناريوها هستند كه در اين مدل 

 ليتحوو متغيرهاي مثبت عالمت داراي  )DRCTION( كاال

 نيآنال ديخر صورت در يكار روز دو از شتريب در كاال

)DLVRYTME(  يمشتر توسط كاال ارسال نهيهز پرداختو 

)DLVRY(  .ده ريمتغ مثبت بيضرداراي عالمت منفي هستند 

 نتظارا چنانچه كه است نيا گرنايب كاال متيق در فيتخف درصد

 كاال نيآنال فروش كه يطيشرا در نيآنال ديخر تيمطلوب رود،يم

 ينفم بيضر. كنديم دايپ شيافزا است فيتخف درصد ده يدارا

 كه ددهنشان مي يمشتر توسط كاال ارسال نهيهز پرداخت ريمتغ

 يمشتر عهده بر كاال ارسال نهيهز كه يصورت در مطابق انتظار

 ريغمت يمنف بيضر. شوديم كم نيآنال ديخر تيمطلوب باشد،

مويد اين  مدل نيا در يكار روز دو از شتريب در كاال ليتحو

 كه يصورت در گونه كه مورد انتظار استهمان كه مطلب است

 رتيطوالن نيآنال صورت به شده يداريخر يكاال ليتحو زمان

  .ابدييم كاهش نيآنال ديخر انتخاب به افراد ليتما باشد

در گروه متغيرهاي نشان داده شده است،  5چنانچه در جدول 

 غيرمت اعتباري كارت و بانك همراه اينترنت، از استفاده ميزان

با ) FRNT7( روز در اينترنت از استفاده بار چندين ضريب

با  )H( هخان در فقط اينترنت به دسترسي متغيرعالمت مثبت و 

 بيضر مثبت عالمتاند. عالمت منفي در اين مدل معنادار شده

 انگريب ديخر دوگانه مدل در روز در نترنتيا از استفاده بار نيچند

 يبرا بار نيچند روز در كه يافراد انتظار مطابق كه است نيا

 يشتريب ليتما كنند،يم استفاده نترنتيا از خود يشخص اهداف

 به يدسترس ريمتغ منفي بيضرهمچنين . دارند نيآنال ديخر به

 نتخابا احتمال كه است موضوع نيا انگريب خانه در فقط نترنتيا

 يترسدس نترنتيا به خانه در فقط كه يافراد توسط نيآنال ديخر

 اي و ليموبا كار، محل نترنتيا از كه يكسان با سهيمقا در دارند،

 و است ركمت كنند،يم استفاده خانه نترنتيا و دو نيا از يبيترك

  .دور از انتظار نيست جهينت نيا

 اجتماعي، سه متغير تعداد-خصوصيات اقتصادياز مجموعه 

 ماهانه درآمد متوسط ، ميزان)CARNUM( خانوار خودروي

 ماه در تومان ميليون دو تا يك هايبازه در خانوار
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)FRM1TO2M (ماه در تومان ميليون پنج تا دو و 

)FRM2TO5M ( ندشدمثبت در مدل نهايي معنادار عالمت با .

 انگريب مدل نيا درمثبت عالمت با  خانوار يخودرو تعدادمتغير 

 يراب افراد ليتما ،خانوار يخودرو تعداد شيافزا با كه است نيا

 جهينت نيا. كنديم دايپ شيافزا تاليجيد يكاال ينترنتيا ديخر

 ليدل نيا به توانديم رسديم نظر به بيعج اول نگاه در اگرچه

 ازين با يتنگاتنگ ارتباط خانوار يخودرو تعداد شيافزا كه باشد

  عضاا شتريب وقت تيمحدود عمل در و شتريب يخودرو به خانوار

. شدبا داشته ديخر رينظ يراجباريغ يسفرها انجام يبرا خانوار

 آنها يسن بيترك و خانوار ياعضا يشغل تيوضع از اطالع

 نيا متاسفانه كه دهد شيافزا را يريگجهينت نيا دقت توانديم

 ورط به كه است ذكر انيشا. ستين موجود نمونه نيا در اطالعات

 شده انجام كايآمر و هلند در كه همكاران و فرگ مطالعه مشابه،

 لهيدو وس از شتريب اي و دو كه يافراد هلند در دهديم نشان است

   ,Farag[ دارند نيآنال ديخر به يشتريب ليتما دارند هينقل

  

Krizek and Dijst, 2006[ متوسط زانيم بيضر. همچنين 

 ماه در تومان ونيليم دو تا كي يهابازه در خانوار ماهانه درآمد

 ديخر دوگانه تيلوج مدل در ماه در تومان ونيليم پنج تا دو و

 زا دسته، دو نيا در ينترنتيا ديخر به ليتما كه دهديم نشان

 ونيليم كي از كمتر درآمد با افراد نيب در نيآنال ديخر به ليتما

. است شتريب ماه در تومان ونيليم پنج از شتريب و ماه در تومان

 بازه در كه يافراد مورد در بيضر مقدار شوديم مشاهده چنانچه

 يدارا ادافر از شيب اندگرفته قرار تومان ونيليم دو تا كي يدرآمد

 هك است يحال در نيا. است تومان ونيليم پنج تا دو نيب درآمد

 2012 سال در همكاران و كائو مطالعه مانند مطالعات از يتعداد

 با ،يكل طور به كه انددهيرس جهينت نيا به 2005 سال در فرل و

 نيآنال ديخر يبرا افراد ليتما خانوار درآمد زانيم شيافزا

  .]Ferrell, 2005و Cao et al., 2012[ كنديم دايپ شيافزا

  ديخر دوگانه تيلوج مدل جينتا  .5جدول 

  p آماره مقدار  ضريب  متغير نام  نوع متغير

  سفر با هدف خريداطالعات آخرين 
PRSNLCAR 284/0-  0210/0  

SHOPCNTR  450/0-  0004/0  

  اطالعات آخرين خريد اينترنتي
FRME1TO3  442/0-  0022/0  

NONE  734/0-  0000/0  

  سناريوها
DLVRY  972/0-  0000/0  

DLVRYTME  686/0-  0000/0  

DRCTION  208/1  0000/0  

  كارت اعتباريميزان استفاده از اينترنت، همراه بانك و 
FRNT7  600/0  0001/0  

H  756/0-  0000/0  

  اقتصادي -اجتماعي
CARNUM  170/0  0200/0  

FRM1TO2M  611/0  0012/0  

FRM2TO5M  375/0  0072/0  
  Constant 208/0  4158/0  مقدار ثابت

  اطالعات مربوط به برازش مدل

LL(0)  3603/1885- !'" 5762/0  

LL(β)  8437/798- !)*�"  5693/0  

LL(c)  3800/938- !(" 1486/0  

N  1360 !(+)*�"  1348/0  
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نشان داده شده است، با اندازه نمونه  5چنانچه در جدول 

، 57/0 "�*(!متغير و مقدار  12، مدل نهايي دوگانه خريد با 1360

    .ساخته شده است

  

  هامدل جينتا سهيمقا. 5

به شناسايي عوامل حاضر با توجه به آنچه بيان شد، پژوهش 

اثرگذار بر انتخاب روش جستجو و خريد آنالين يا حضوري 

است. بدين منظور از دو مدل لوجيت  پرداختهكاالهاي ديجيتال 

  دوگانه جستجو و دوگانه خريد استفاده شده است.

انه هاي نهايي دوگو مقايسه مدل 5و  4هاي با توجه به جدول

جستجو و دوگانه خريد، تعدادي از متغيرها در هر دو مدل 

دوگانه داراي عالمت مشابه هستند و رفتاري يكسان در هر دو 

 6در جدول  دهند.مرحله جستجو و خريد از خود نشان مي

متغيرهايي كه داراي عالمت يكسان در دو مدل دوگانه جستجو 

  است. آمدهو خريد هستند 

ار و ميزان درآمد دو تا پنج ميليون با خانوخودروي تعداد  

. عالمت شوندنهايي مشاهده ميعالمت مثبت در هر دو مدل 

دهد كه با افزايش تعداد خانوار نشان ميخودروي مثبت تعداد 

را انتخاب احتمال اينكه افراد جستجو و خريد آنالين خودرو 

تماال احطور كه قبال اشاره شد  كند كه همانكنند افزايش پيدا مي

 مانند ديگري شرايط معلول خانوار خودروي تعداد افزايش

 يشترب به دنبال آن، مشغوليت و خانوارافراد بيشتر در  اشتغال

است. متغير ميزان  خانواركمبود وقت افراد  و خانوار اعضاي

درآمد خانوار دو تا پنج ميليون با عالمت مثبت در دو مدل نشان 

توان كه آن را مي، محدودهدرآمد در اين ميزان  افراد با دهد كهمي

 و درآمد قشر متوسط جامعه دانست، تمايل به جستجومعادل 

  . دارندخريد آنالين 

عالمت مثبت متغير مقدار تخفيف كاال در دو مدل دوگانه 

دهد كه در صورت تخفيف داشتن كاال تمايل به جستجو نشان مي

كند و عالمت منفي متغير زمان و خريد آنالين افزايش پيدا مي

تحويل كاال در دو مدل بيانگر اين است كه در صورتي كه زمان 

تحويل كاال بيشتر از دو روز كاري باشد تمايل افراد براي جستجو 

كند. همچنين عالمت منفي هزينه و خريد آنالين كاهش پيدا مي

 هزينه به عهدهاين بيانگر اين موضوع است كه اگر ارسال كاال 

  ند. كمشتري باشد احتمال جستجو و خريد آنالين كاهش پيدا مي

براي درك بهتر نوع اثرگذاري متغيرهاي مشترك بر انتخاب 

- جستجوي آنالين و خريد آنالين نتايج تحليل اثرات حاشيه

آمده است. بنا به  7متغيرهاي مشترك در جدول  13اي 

ل انتخاب ماميزان تغيير در احت ،اي مستقيماثر حاشيه ،تعريف

يك گزينه در صورت ايجاد يك واحد تغيير در متغير مورد 

بحث است؛ مشروط بر اين كه متغير به تابع مطلوبيت گزينه 

مورد نظر تعلق داشته باشد (كه در شرايط استفاده از مدل 

ير و مقاد دوگانه در واقع تنها يك تابع مطلوبيت وجود دارد)

ه . اين اثر در شرايطي كساير متغيرها ثابت نگاه داشته شود

باشد به صورت تغيير در  14متغير مورد بررسي موهومي

احتمال انتخاب گزينه با تغيير متغير موهومي از حالت صفر 

 Hensher, Rose and] شود.به صفر تعريف مي 1و  1به 

Greene, 2005]  متغير 5از مجموعه  6جدول با توجه به 

يك متغير مقدار ريد مشترك در دو مدل دوگانه جستجو و خ

  پيوسته و ساير متغيرها مقادير صفر و يك دارند. 

 متغير ايحاشيه اثر است شده داده نشان 7 جدول در چنانچه

 خريد مدل از جستجو مدل در خانوار نقليه وسيله تعداد

 بر خانوار نقليه وسايل تعداد افزايش عبارتي به است، بيشتر

 جويجست مقابل در( آنالين جستجوي گزينه انتخاب احتمال

 مقابل در( آنالين خريد گزينه انتخاب از بيش) حضوري

 ايحاشيه اثرات مقايسه از. است اثرگذار) حضوري خريد

 االك تحويل مشتري، توسط ارسال پرداخت هزينه متغيرهاي

از دو روزكاري و ده درصد تخفيف  زماني بيش فاصله در

شود كه هر سه اين متغيرها بر قيمت كاال مشخص ميدر 

ذارند گانتخاب خريد آنالين بيش از جستجوي آنالين اثر مي

و اين نتيجه مطابق انتظار است. در مقابل
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  خريد و جستجو دوگانه هايمدل در مشترك متغيرهاي. 6 جدول

  عالمت متغير  توصيف متغير  نام متغير  رديف

1  CARNUM  خانوار شخصي خودرو تعداد  +  
2  DLVRY  مشتري توسط ارسال هزينه پرداخت  -  
3  DLVRYTME  كاري روز دو از بيش زماني فاصله در كاال تحويل  -  
5  DRCTION  كاال قيمت در تخفيف درصد ده  +  
6  FRM2TO5M  تومان ميليون 5 تا 2 خانوار درآمد ميزان  +  

  
  خريد و جستجو دوگانه هاي. اثرات حاشيه متغيرهاي مشترك در مدل7جدول 

  توصيف متغير  نام متغير  رديف
اي در مدل مقدار اثر حاشيه

  جستجو

اي  در مدل مقدار اثر حاشيه

  خريد

1  CARNUM  03435/0 05753/0  خانوار شخصي خودرو تعداد  

2  DLVRY  19961/0 -07049/0  مشتري توسط ارسال هزينه پرداخت-  
3  DLVRYTME  13914/0 -06460/0  يكار روز دو از بيش زماني فاصله در كاال تحويل-  
5  DRCTION  25191/0 06460/0  كاال قيمت در تخفيف درصد ده  
6  FRM2TO5M  07533/0 11428/0  تومان ميليون 5 تا 2 خانوار درآمد ميزان  

 ونيليم 5 تا 2 خانوار درآمد زانيم ريمتغ ياهيحاش اثرات ريمقاد

 ديخر از شيب نيآنال يجستجو بر ريمتغ نيا كه دهديم نشان

  .دارد اثر نيآنال

  

  يريگجهينت. 6

با توجه به آنچه پيشتر بيان شد، اين مطالعه عوامل موثر بر انتخاب 

ا رشيوه جستجو و خريد (آنالين يا حضوري) كاالهاي ديجيتال 

مدل انتخاب گسسته مورد استفاده در اين . شناسايي كرده است

  مدل لوجيت دوگانه است. پژوهش

  adj مقادير شد بيان چنانچه
2ρ جستجو دوگانه هايمدل در 

است. با مقايسه  آمده دست به 57/0و  63/0 ترتيب به خريد و

هاي نهايي دوگانه جستجو و دوگانه خريد، تعدادي از مدل

متغيرها در هر دو مدل داراي عالمت يكسان هستند و رفتار 

دهند. از جستجو و خريد از خود نشان ميمشابهي در دو مرحله 

اجتماعي، متغيرهاي تعداد خودروي -هاي اقتصاديبين ويژگي

خانوار و ميزان درآمد دو تا پنج ميليون با عالمت مثبت در هر 

سد رشوند. با توجه به اين نتيجه به نظر ميدو مدل نهايي ديده مي

ار به خانوكه برخالف تصور ابتدايي كه افزايش تعداد خودروي 

طور كلي منجر به افزايش تعداد سفرهاي با خودروي شخصي 

 يهاي نوين از ايجاد سفرهايتوان با استفاده از شيوهشود ميمي

فراد توان گفت كه اپيشگيري كرد. همچنين ميخريد  نظير سفر

در سطح درآمدي متوسط گروه هدف مناسبي براي كاهش 

  .آيندنالين به شمار ميخريدهاي حضوري و استفاده از خدمات آ

 وزمان تحويل كاال ، مقدار تخفيف كاال معناداري متغيرهاي

 با دهد كهدر هر دو مدل با عالمت مشابه نشان ميارسال هزينه 

 خصوصيات دارد قرار خريد از قبل جستجو مرحله كه اين وجود

 مانز كاال، قيمت در تخفيف نظير( خريد براي محتمل شرايط

 نآنالي كاالي ارسال هزينه و شده خريداري آنالين كاالي تحويل

 االيك يافتن براي جستجو فرايند بر تواندمي) شده خريداري

 كه سدرمي نظر به چنين عبارتي، به. باشد اثرگذار نيز نظر مورد

 دخري امكان آمدن فراهم كه گفت توانمي نتيجه اين اساس بر

 را ديخر يجستجو يسفرها تعداد كاهش قابليت مناسب آنالين

 متغيرها ايحاشيه اثرات تحليل شايان ياد است كه نتايج .دارد زين

 خريد شرايط خصوصيات اثر انتظار مطابق كه دهدمي نشان
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 آنالين يجستجو انتخاب از بيشتر آنالين خريد انتخاب بر آنالين

  .است

تي شود كه در صوربر اساس نتايج به دست آمده پيشنهاد مي

مديريت تقاضاي حمل و نقل كاهش سفرهاي خريد، شامل كه در 

سفرهاي جستجو و خريد نهايي، مد نظر قرار دارد بسترهاي 

هاي خريد رساني در خصوص فرصتمناسبي جهت اطالع

آنالين با تخفيف و مزايايي نظير ارسال رايگان و سريع در 

هاي مديريت تقاضاي حمل و نقل مورد توجه مجموعه سياست

رد و از فرصت رشد استفاده از اينترنت براي كاهش قرار گي

  سفرهاي غيرضروري خريد استفاده حداكثري شود.

- مدل از استفاده ،يآت يهاپژوهش يبرا شنهاداتيپ جمله از

زمان عوامل  هم بررسي براي ياانهيآش و چندگانه تيلوج يها

با توجه به مطالعات . اثرگذار بر خريد و جستجو آنالين است

گذشته و اهميت عوامل رفتاري و نگرشي در نوع رفتار و خريد 

 و يرفتار يرهايمتغ يبررس توان بهمطالعات آتي ميافراد، در 

 يديبريه و يساختار معادالت يهامدل استفاده از با ينگرش

توان عوامل اثرگذار بر خريد انواع مختلف همچنين ميپرداخت. 

 مقايسه نتايج بين كاالهاي مختلف را مد نظر قرار داد.كاالها و 

شود كه مطالعات به بررسي ارتباط بين در نهايت پيشنهاد مي

رجحان بيان شده و آشكار شده افراد در خصوص انتخاب 

ان هاي رجحجستجو و خريد آنالين پرداخته و اعتبار نتايج مدل

  بيان شده را در اين حوزه مورد بررسي قرار دهند.
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از  1384ســادات شــاهنگيان، درجه كارشــناســي در رشــته مهندســي عمران را در ســال  ريحانه

گرايش مهندسي و   -دانشگاه صنعتي شريف و درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران         

سال   ريزي حملبرنامه سال        1386ونقل را در  شريف اخذ نمود. در  صنعتي  شگاه   1391از دان

ش    سب درجه دكتري در ر سي عمران موفق به ك سي و برنامه  -ته  مهند ريزي حملگرايش مهند

ملريزي حهاي پژوهشي مورد عالقه ايشان برنامه  ونقل از دانشگاه صنعتي شريف گرديد. زمينه   

هاي رفتاري و حمل و ونقل، مدلونقل، تحليل تقاضــاي حمل و نقل، مديريت تقاضــاي حمل 

مرتبه استاديار در موسسه عالي آموزش  نقل همگاني بوده و در حال حاضر عضو هيات علمي با 

  ريزي است.و پژوهش مديريت و برنامه

  

 

از  1394ها را در سال  تحليل سيستم -فاطمه اميني، درجه كارشناسي در رشته مهندسي صنايع

 -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب و درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع

ريزي از موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه 1397نقل را در سال وريزي حملبرنامه

  ونقل است. ريزي حمل پژوهشي مورد عالقه ايشان برنامه اخذ نمود. زمينه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


