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عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم سفارش غذای آنالین از دیدگاه مشتریان
سید حمید خدادادحسینی





محمدرضا اسداللّهی
چکیده

درحالیکه تجارت الکترونیک به سرعت در حال رشد است صنعت غذا نیز جایگاه خود را در این محدوده در
حال رشد پیـداکرده اسـت .امـروهه بـا مطـر شـد الگوهـا جدیـد کسـبوکـار ،تعـاری

سـنتی باهاریـابی

دگرگو شده است .باهاریابی یکی اه سیستمها ساهمانی و یا یکی اه مهمترین فرآیندها ساهما ها تجار
در جهت دستیابی به اهداف و ارضا نیاهها مصرفکنندگا است اهاینرو تحوالت عصر ارتباطات در قالب
تأثیرات ناشی اه توسعه تجارت الکترونیک موجب تغییرات چشمگیر در باهاریابی شده است .هدف اصلی
اه انجام این پژوهش بررسی نگرش مصرفکنندگا رستورا هـا در خصـوخ خریـد اینترنتـی غـذا اسـت .در
خصوخ جمعآور دادهها اه مصاحبهها تخصصی بهمنظور احصاء سایر عوامل یا شاخصهایی که در مبانی
نظر کمتر به آ اشارهشده و پرسشنامه بهمنظور نظرسنجی اه جامعه آمار هدف تهیهشده است .این پرسشنامه
شامل  22سؤال است .تعداد نمونه آمار  283نفر است .برا تجزیهوتحلیل دادهها این تحقیق اه مـدل یـابی
معادالت ساختار استفاده میگردد .نتیجه فرضیهها پژوهش نشا داد  6فرضیه تائید یک فرضیه نیـز رد شـد.
فرضیهها مربوط به تأثیر معنادار و مثبت آسانی روند سفارش ،سودمند بود ادراکشده ،نوآور ها ،ترفیعات
و اعتماد در سفارش غذا آنالین بر نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش غـذا آنالیـن و همینـین اثـر
نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش غذا آنالین بر رفتار مصرفکننده مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه
مربوط به تأثیر عوامل بیرونی بر نگرش مصرفکننده نسبت به سفارش غذا آنالین مـورد تأییـد قـرار نگرفتـه
است.
کلیدواژگان :نگرش مصرفکننده ،خرید آنالین ،رفتار مصرفکننده ،سیستم سفارش غذا آنالین
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مقدمه
تحوالت پرشتاب در حوهه فناور اطالعات و ارتباطات ،عرصههـا مختلـ

هنـدگی بشـر را

تحت تأثیر قرار داده و موجب تغییرات اساسی در الگوهـا رفتـار و شـیوههـا کسـبوکـار
شده است .رشد سریع اینترنت و افزایش معامالت آنالین ،شـواهد اه محبوبیـت ایـن فنـاور
است (تیمور و همکارا  .)7231 ،تجارت الکترونیک اهجمله موضوعات مهـم در سـالهـا
اخیر است که توجهات هیاد را در حـوهه فنـاور اطالعـات و ارتباطـات بـه خـود معطـوف
کرده است .پـایین آورد هزینـههـا جمـعآور اطالعـات اه مشـتریا  ،دسترسـی بـه طیـ
وسیعی اه مشـتریا و تعامـل بـا شـبکها اه تأثیرگـذارا محیطـی تنهـا پـارها اه مزایـا ایـن
تجارت است (میرها خانی و همکارا  )7237،اینترنت به بستر گسترده برا معامالت تجـار
و رسانها قو برا باهاریابی تبدیلشـده اسـت و تعـداد کـاربرا اینترنـت و تمایـل آ هـا بـه
خرید اه این طریق هـرروه افـزایش مـی یابـد (منتظـر و همکـارا  .)7232 ،بـهایـنترتیـب ،بـا
پیشــرفت علــوم و فنــاور هــا جدیــد و گســترش آ در حــوهههــا مختل ـ

هنــدگی بشــر،

خریدوفروش کاال و خدمات نیز تا حد متحـول شـده اسـت .امـروهه ،تنهـا راه خریـد کـاال و
گـرفتن خـدمات گونـاگو  ،مراجعـه بـه فروشـگاه فیزیکـی در نقطـها اه شـهر و تهیـه کـاال و
دریافت خدمات موردنیاه نیست؛ بلکه فروشگاهها الکترونیکی و وبسایتهـا ارائـهدهنـده
خـدمات آنالیـن بسـیار وجـود دارنـد کـه مـیتـوا کاالهـا و خـدمات موردنیـاه را اه آ هــا
خریدار کرد (احقر باهرگا و همکارا .)7236 ،
طی یک دهه گذشته ،ظهور تجارت الکترونیک و فناور ها اینترنت ،فرصـتهـایی را بـرا
ایجاد استراتژ ها پیشرفته و بدیع تجارت الکترونیک و دولت الکترونیـک و بـهطـور خـاخ
برا تجارت الکترونیک  B2Cفراهم کرده است ( القهطانی .)3177 ،7بسـیار اه شـرکتهـا
به کمک اینترنت و حضور آنالیـن( ،بـهعنـوا پلـت فـرم جدیـد) خـدمات خـود را در اختیـار
کاربرا قرار میدهند (بررا و همکارا  )3173 ،3و بهطور فزایندها برا افزایش تحویل کـاال
1. Al-Gahtani
2. Barrera et al.
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و خدمات ،ایجاد مزیت رقابتی ،تسهیل مدیریت ارتباط با مشتر و کاهش هزینهها ،بر فناور
اینترنت سرمایهگذار میکنند .مزیتهـا اینترنـت ،میلیـو هـا فروشـنده را جـذب باهارهـا
الکترونیکی کرده و به رقابت شدید میا آ ها منجر شده است (هـوآ و همکـارا  .)3171 ،7بـا
توجـه بـه ایـنکـه در باهارهـا الکترونیکـی رقابـت فقـا بـا یـک کلیـک اه راه دور صــورت
می پذیرد ،توجه ویژه به نگرش و رفتار مشتر و مصرفکننده و چگونگی حفـ آ هـا بـرا
تمام فروشندگا و فعاال حـوهه تجـارت الکترونیـک بسـیار حـائز اهمیـت اسـت (تیمـور و
همکارا .)7231 ،
امروهه مشتریا  ،اصل محور هر کسبوکار بـوده و جـذب و راضـی نگـهداشـتن آ هـا اه
محصوالت و خدمات روهبهروه دشوارتر میگردد (طباطبایی نسب و پریش.)7233 ،
با توسعه اینترنت ،خرید آنالین افزایش پیداکرده است .اهاینرو ،نگرش مصرفکننده آنالیـن
موضوعی است که توجـه محققـین را بـه خـود جلـب کـرده اسـت (مرشـد لـو و کرباسـی ور،
 .)7233در قر بیست و یکم ،بسیار اه ساهما ها اهمیت شناخت نگرش مصرفکننـدگا را
راهی برا تشخیص قوتهـا و ضـع هـا خـود یافتـهانـد .نگـرش ارهیـابی ،احسـات و تمایـل
خوشایند یا ناخوشایند فرد به یک ایده یا شـیء اسـت (آرمسـتران

و کـاتلر  .)3113 ،3نظریـه

عمل منطقی ادعا میکند که عملکرد افـراد ناشـی اه نیـتهـا رفتـار آ هاسـت کـه توسـا
نگرش و هنجارها ذهنی مشخص میشود .اهآنجاکه نگرش عامل مهمی در پـیشبینـی رفتـار
آتی مشتریا محسوب میشود ،بین باهاریا و تحلیلگرا باهارها گونـاگو اهمیـت بسـیار
دارد (معینی و همکارا .)7236 ،
همینین با توجه به جایگاه ویژها که اینترنت در عصر حاضر بـه خـود اختصـاخ داده اسـت،
بررسی فرایند خرید و رفتار مصرفکننده در اینترنت ،برا شرکتهـا تجـارت الکترونیکـی
در جهت جذب مشتر  ،باال بـرد فـروش و افـزایش سـودآور و ارائـه راهبردهـا مناسـبی
بــرا باهاریــابی و فــروش ،اهمیــت فــو العــادها دارد (حس ـینقلی پــور و همکــارا 7233 ،؛
اسماعیلهاده و همکارا .)7236 ،
1. Hua et al.
2. Armstrong and Kotler
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با توجه به توسعه خریدها الکترونیکی و مؤسسات و فروشگاههایی که این خـدمات را ارائـه
میدهند افزایش رقابت بین آ ها امر اجتنابناپذیر است .افزایش رقابت بـین فروشـگاههـا
الکترونیکی اهمیت پذیرش این فنّـاور اه سـو مشـتریا را بـیشاهپـیش بـرا مـدیرا ایـن
مؤسسات نمایا ساخته است و اهمیت عواملی را که موجب میشـوند کـه مشـتریا تمایـل بـه
خرید الکترونیکی داشته باشند را برا آ ها افزایش داده اسـت .درنتیجـه بهتـر اسـت مشـخص
شود که به چه دالیلی مشتریا تمایـل بـه خریـد الکترونیکـی دارنـد چراکـه تمایـل و پـذیرش
مشتریا عامل کلید در توسعه ساختار الکترونیکی خدمات است و در صورت عـدم اسـتقبال
مشتریا  ،اینگونه خدمات الکترونیکی با شکست مواجه خواهنـد شـد نگـرش جـزء مهمـی اه
موفقیت یا شکست استراتژ باهاریابی اینترنتـی را تشـکیل مـیدهـد(حمیـد پـور و سـعید دنیـا،
 .)7233آگاهی اه دالیل و فرآیند خرید مصرفکننده و اینکه بهعنوا تولیدکننده و فروشـنده
چه تأثیر در تصمیمگیر مشتر خواهد داشت ،اسات تفکر یک مدیر کسبوکـار و مـدیر
فروش است .دوره رفتار مصرف کننده به باهاریابا و مدیریت واحدها کمک میکند تا دالیل
انتخاب یک برند خاخ توسا مصرف کننده و وفادار و تبلیغ و ترویج آ را درک نمایند و
بدانند در تدوین و طر ریز استراتژ هـا باهاریـابی و فـروش اه چـه عوامـل روا شـناختی،
رفتار و اجتماعی باید استفاده کنید.
با توجه به نکات مطر شده و اینکه نگرش مصـرفکننـدگا در خصـوخ هـر چیـز ،ارهیـابی
مثبت یا منفی آ ها اه آ بوده و تغییر آ دشـوار اسـت (حمیـد هاده و قمـی اویلـی،)7236 ،
درک نگرش مصرف کنندگا در مورد سیستم سفارش غذا آنالیـن مـیتوانـد در پـیشبینـی
رفتار مصرفکننده و ارهیابی رشد آتی این خدمات به فعاال این حوهه کمک کند.
با توجه بـه بررسـیهـا انجـامشـده ،غالـب مـرور پـژوهشهـا نشـا داد کـه پیرامـو نگـرش
مصــرفکننــدگا تحقیقــات متعــدد انجــامشــده اســت (ی ــو و همکــارا 3171 7؛ ســوکی و
سوکی  ;3171 ،3حمید هاده و قمی اویلی )7236 ،اما تـاکنو کمتـر تحقیقـی بـه بررسـی ایـن
موضوع با ترکیب عوامل مطر شده به ویژه در فضا اینترنت و آنالین پرداخته است .اهاینرو
1. Yeo et al.
2. Suki and suki
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هدف اه این پژوهش بررسی نگرش مصرفکنندگا رستورا ها در خصـوخ خریـد اینترنتـی
غذا است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پسهمینه و محیا انجام تحقیق ما مرتبا با مفهوم اینترنت است .اینترنت بـا بـیش اه  7/1میلیـارد
کاربر ،به عنوا یک شریک اصلی در تجارت جهانی و ابزار برا اقتدار و کمـال مشـتریانش
محسوب میگردد .بر اسات گزارش اخیر نیلسن ،در برخی کشورها خرید اینترنتی توسا بـیش
اه  31درصد اه کاربرا اینترنـت صـورت مـیپـذیرد 33 .درصـد اه کـاربرا اینترنـت در کـره
جنوبی به صورت بهنگام خرید میکنند و در پشت سر آ ها بافاصلها اندک کـاربرا آلمـا ،
انگلستا و ژاپن قرار دارند .مصرفکنندگا ایاالتمتحـده در رتبـه هشتــم ایـن لیسـت جــا
گرفته اند .بر اسـات یـک مطالعــه مشـابه 31 ،درصـد اه کـل افـراد حاضـر در شـبکه جهـانی
اینترنت جزء خریدارا منظم و پابرجا محسوب مـیشـوند .درحـالیکـه  81درصـد اه کـاربرا
اینترنت حداقل یک خرید بهنگام در ماه تا انتها سال  3111میالد انجـام دادهانــد .اه سـو
دیگر نرخ نفوذ اینترنت در چین در ژوئـن  3173بـه  3107درصـد رسـیده اسـت کـه اه متوسـا
همــانی یــا  23/2درصــد در آ همــا  ،بیشــتر اســت ( ســام و چتــوین  .)3171 ،7درک فرآینــد
تصـمیمگیـر بهنگـام ،جهـت توسـعه راهبردهـا کسـبوکـار الکترونیکـی و راهنمـایی در
استقرار مناسب باهاریابی ،دارا اهمیت است (کالرک و فالهرتی .)3111 ،3
باید اشاره کرد که محققا در سال ها گذشت نیز به بررسی اجـزا مـدل ارائـهشـده در ایـن
مقاله ،پرداختهانـد .اهجملـه افـراد کـه بـه بررسـی تجربیـات ،نگـرشهـا و نیـتهـا رفتـار
مصرف کنندگا نسبت به خدمات سفارش و تحویل آنالین غذا پرداختهاند ،میتوا بـه ی ـو و
همکــارا ( )3171اشــاره نمــود .بــه عقیــده آ هــا ،در اکثــر پــژوهشهــا قبلــی ،نگــرش
مصرف کنندگا نسبت به خدمات سفارش و تحویل غذا آنالین به شکل کلـی بررسـیشـده
1. Sam and chetvin
2. Clark and falaharti
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است و تعداد کمتر اه محققا به تجربیات مصرفکنندگا و نگـرشهـا آ هـا ،بـه شـکل
خاخ و طبقهبند شده ،توجه نمودهاند .درحالیکه تجارت الکترونیک بهسرعت در جهـا در
حال رشد است صنعت غذا نیز جایگاه خود را در این محدوده در حال رشد پیداکرده اسـت
)آالگوهو همکارا  .)3173،7امروهه با مطـر شـد الگوهـا جدیـد کسـبوکـار ،تعـاری
سنتی باهاریابی دگرگو شده است.
در مقایسه با محیا فروش سنتی ،ترغیب مشتریا به انجام خریـد اینترنتـی چـالشهـا بسـیار
در بردارد که به دلیل ت غییرات رفتار الهم برا پذیرش این شیوه و اعتماد به آ است (دیـدایر
و همکارا  .)3116 ،3بسـیار اه محققـا باهاریـابی در چنـد دهـه اخیـر تـالش کـردهانـد تـا
عواملی را که باعث ایجاد نگرش مثبت یا منفی در مصرفکننـدگا نسـبت بـه خریـد اینترنتـی
سپس رفتار خرید اینترنتی میشود شناسایی نمایند؛ بنابراین درک نگرش مصـرفکننـدگا در
خصوخ خرید اینترنتی میتواند در پیشبینی نرخ خرید اینترنتی و ارهیابی رشـد آتـی تجـارت
الکترونیک بـه مـدیرا باهاریـابی کمـک نمایـد (دیـدایر و همکـارا  .)3116 ،رانـا و پـائول ( 2
 )3171به بررسی عواملی پرداختـهانـد کـه بـر رفتـار مصـرفکننـده در سیسـتم سـفارش غـذا
آنالین اثرگذار میباشـند .یافتـههـا آ هـا نشـا مـیدهنـد کـه چـالشهـا جدیـد در بحـث
بهداشت و سالمت افراد در جوامع مختل  ،باعث شدهاند که مصرفکنندگا تمایـل بیشـتر
بــه ســفارش محصــوالت و غــذاها ارگانیــک در سیســتمهــا آنالیــن داشــته باشــند .رفتــار
مصرف کننده فعالیتها ذهنی ،احساسی و فیزیکی را کـه افـراد هـنگام خرید ،اسـتفاده و دور
انداختن محصوالت و خدماتی که برا ارضــا نــیاهها و امیالشـا بـه کـار مـیگیرنـد شـامل
میشود (ویلکه .)3111،3
به عبارتدیگر رفتار مصرفکننده شامل مجموعـها اه فرآینـدهـا روانـی و فــیزیکی اســت
کـه قبل اه خرید آغاه و بعد اه مصرف نیز ادامه مییابد (پیـر  .)7333 ،1سام و چتـوین )3171( 6
1. Alagoz et al.
2. Didayer et al.
3. Rana and paul
4. wilke
5. pier
6. Sam and chetvin
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سبکها مختل
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تصمیمگیر مصرف کنندگا آنالین را برا درک بهتر رفتار آ ها ،مـورد

ارهیـابی قــرار دادهانـد .هــدف آ هـا ،درک بهتــر رفتـار مصــرفکننـده بــا تحلیـل ســبکهــا
تصمیمگیر است؛ آ ها در این رابطه اه نمونـه آمـار کشـور چـین و اسـتفادهکننـدگا اه
سیستمها سفارش غذا آنالین استفاده کردهاند.
در هر حوهه مطالعاتی نظریهها و فرضیهها اساسی وجود دارند کـه متخصصـا بـرا هـدایت
نظریاتشا بهسو مـوضوع موردنظر اه آ هـا اسـتفاده مـیکننـد بـهمنظـور شـناخت بهتـر رفتـار
مصـرفکننـده هــفت مــفهوم اساســی را کـه مـورد تأکیـد اکثــر صـاحبنظـرا ایـن موضــوع
قرارگرفته است ،مطر مینماییم:

 رفتار مصرفکننده باانگیزه اسـت.

 رفتار مصرفکننده شامل فعالیتها هیـاد میشود.
 رفـتار مصرفکننده یک فرایند است.
 رفـتار مصرفکننده اهلحاظ میزا صـرف وقـت و پیییدگی متفاوت است.
 میتوا حداقل سه نقش را بـرا رفتـار مصـرفکننـده در نظـر گرفـت :الـ ) نقـش
تأثیرگذار بـر خرید .ب) نقش خریدار .ج) نقش مصرفکننده.

 رفتار مصرفکننده تحت تأثیر عوامل خارجی قرار دارد.
 رفتار مصرفکننده برا افراد مـختل

فـر میکند.
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جدول  :1خالصه مطالعات انجامشده برای بررسی عوامل مؤثر در خرید اینترنتی
عنوان پژوهش

تجربیات ،نگرش و نیتها رفتار مصـرفکننـدگا ،
نسبت به خدمات تحویل غذا آنالین
رفتــار مصــرفکننــده و قصــد خریــد آنالیــن غــذاها
ارگانیک :مرور ادبیات و خامشی پژوهشی

پدیدآورنده/پدیدآورندگا

پرسشـــنامه ،حـــداقل مربعـــات
ی و و همکارا ()3171

رانا و پائول )3171( 7

سوکی و سوکی ()3171

ریسک و اعتماد ،اهمیت دارند؟
خرید آنالین بلیت هـا هواپیمـا :اثـرات نـوع ترفیعـات
فروش آنالین و تجربه اینترنت

جزئــی ،رویکــرد مــدلســاه
مسیر

مـــدلســـاه عوامـــل تعیـــینکننـــده نگـــرشهـــا
مصرفکنندگا نسبت به خریـد گروهـی آنالیـن :آیـا

روش مورداستفاده  /ابزار

کرسپو و همکارا )3176( 3

مــرور ادبیـــات و طبقــهبنـــد
پژوهشها
مدل ساه معادالت ساختار -
حداقل مربعات جزئی
مدل خطی عمومی تک متغیره
ایجاد یک مدل جدید با ادغـام

اثرات راهبردها باهاریابی ،ریسکها ادراکشـده و
اعتماد مصرفکننده بر رفتار خرید آنالین

نظریه رفتار برنامه ریـز شـده
پاپات )3176( 2

و نظریه ریسک ادراکشده،
بـــا رفتـــار مصـــرفکننـــدگا
آنالین

اثــرات مطلوبیــت ادراکشــده و ســهولت اســتفاده
ادراکشـــده بـــر قصـــد و نیـــت اســـتفاده اه دولـــت

حمید و همکارا ()3176

پرسشنامه ،تحلیل رگرسیو

الکترونیک
بررســی ســبکهــا تصــمیمگی ـر مصــرفکننــدگا
آنالیــن بــرا افــزایش درک رفتــار مصــرفکننــدگا

3

سام و چتوین ()3171

پیمایش آنالین

آنالین
تحلیـــل اثـــرات ترفیعـــات فـــروش بـــر رفتـــار خریـــد

فامیـــل ملکـــی و همکـــارا

مــرور ادبیــات و تقســیمبنــد

مصرفکنندگا آنالین

()3171

مقاالت
1. Rana and paul
2. Crespo et al.
3. papas
4. Sam and chenovin
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چارچوب نظری و مدل مفهومی
با توجه به جدول  7و سایر مطالعات انجامشده و تجربیات بهدستآمده ،فرضیهها هیر در این
مقاله مطر میگردند:
فرضیه  :7نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش آنالین غـذا بسـته بـهآسـانی رونـد سـفارش
آنالین غذا متغیر است.
عمل منطقی و رفتار برنامهریز شده اه بطن بررسی رابطه بین رویکرد و رفتار نسـبت بـه عملـی
تاهه ارائهشده شکلگرفته اند .مدل مقبولیت تکنولوژِ بر پایه این ت ور ها بناشده و سـعی دارد
مقبولیت فنّاور جدید اه دیدگاه کاربرا احتمالی را توصی

و پیشبینی کند .مـدل مقبولیـت

تکنولوژ آسانی اسـتفاده و کـاربرد نظـر را بـهعنـوا دو عامـل اصـلی معرفـی کـرده اسـت،
درحالیکه سعی دارد نگرش و قصدها رفتار نسبت بـه اسـتفاده اه تکنولـوژ را بـه ترتیـب
بهطور مستقیم (نگرش) و غیرمستقیم (قصدها رفتار ) توضیح دهد .دیـویس ( )7383آسـانی
استفاده را اینگونه توصی

می کند " :میزا اعتقاد فرد نسبت به اینکه اسـتفاده اه یـک سیسـتم

خاخ نیاه به تالش هیاد ندارد" .او کاربرد نظر را نیز اینگونـه تعریـ

کـرده اسـت":میـزا

اعتقاد فرد به این موضوع که استفاده اه یک سیستم عملکرد شغلی او را بهبود میبخشد .هـر دو
این عوامل به عنوا تعیین کنندهها اصلی نگرش کاربرا احتمالی نسبت به گونههـا متفـاوت
عملی ،در نظر گرفتهشده است.
فرضیه  :3نگرش مصرف کنندگا نسبت به سفارش آنالین غذا بسته بـه اسـتفاده رونـد سـفارش
آنالین غذا (سودمند بود ادارک شده) متغیر است.
ســودمند بــا درک مصــرفکننــده اهای ـنجهــت کــه بکــار بــرد اینترنــت ،نتیجــه خریــد و
جست وجو اطالعات را آسا میکند مرتبا اسـت .در ایـن مـدل ،سـودمند بـا مؤلفـههـا
تصور ذهنی در قسمت نقش نگرشها وظیفه ا  ،یعنی انتخاب محصـول ،خـدمات مشـتر و
تحویل نهایی ،تحت یک قالب در نظر گرفتهشده است.
تعری ها متعدد اه نوآور ارائهشده است که راجره نوآور را اینطور بیا مـیکنـد کـه
یک ایده ،عمل یا جسمی که توسا فرد یا دیگر واحدها اتخاذ جدید تصور شود .البتـه در
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این پژوهش معنی که برا نوآور مدنظر بوده است ،تمایل فرد برا آهمایش کرد فنـاور
اطالعات جدید است که) لیا و همکارا  )31187در تحقیق خود به این نتیجـه رسـیدهانـد کـه
نوآور شخصی در فناور اطالعات میتواند تأثیر مثبتی بـر نگـرش مشـتر نسـبت بـه خریـد
آنالین داشته باشد .البته تحقیقات دیگـر نیـز ایـن رابطـه را موردبررسـی قـرار دادهانـد ،اهجملـه
تحقیق )لو و همکارا  )3111 3که این فرضیه را مورد تأیید قـرار دادهانـد کـه نگـرش مشـتر
نسبت به سفارش غذا اینترنتی میتواند با توجه به میـزا نـوآور متفـاوت باشـد و) وانـ

و

همکارا  )2 3116نیز این فرضیه که میزا نگرش مشتر نسبت به سفارش غذا اینترنتـی بسـته
به مقدار نوآور موجود متفاوت است.
فرضیه  :2نگرش مصرف کنندگا نسبت به سفارش آنالین غذا بسته به نوآور آ ها در رابطـه
به فناور اطالعات متفاوت است.
تعری ها متعدد اه نوآور ارائه شده است که راجره نوآور را اینطور بیا میکنـد کـه
یک ایده ،عمل یا جسمی که توسا فرد یا دیگر واحدها اتخاذ جدید تصور شود .البتـه در
این پژوهش معنی که برا نوآور مدنظر بوده است ،تمایل فرد برا آهمایش کرد فنـاور
اطالعات جدید است که لیا و همکارا ( )3118در تحقیق خود به ایـن نتیجـه رسـیدهانـد کـه
نوآور شخصی در فناور اطالعات میتواند تأثیر مثبتی بـر نگـرش مشـتر نسـبت بـه خریـد
آنالین داشته باشد .البته تحقیقات دیگر نیز ایـن رابطـه را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد ،اهجملـه
تحقیق لو و همکارا ( )3111که این فرضـیه را مـورد تأییـد قـرار دادهانـد کـه نگـرش مشـتر
نسبت به سفارش غذا اینترنتی میتواند با توجه بـه میـزا نـوآور متفـاوت باشـد و وانـ

و

همکارا ( )3116نیز این فرضیه که میزا نگرش مشتر نسبت به سفارش غذا اینترنتـی بسـته
به مقدار نوآور موجود متفاوت است.
فرضـیه  :3نگــرش مصـرفکننــدگا در قبــال سـفارش آنالیــن غـذا بســته بــه اعتمـاد آ هــا بــه
فروشندگا اینترنتی متفاوت است.
1. Lian et al.
2. Loo et al.
3. Wang et al.
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تعری ها متفاوتی برا اعتماد در فضا آنالیـن ارائـه شـده اسـت کـه اهجملـه مـیتـوا بـه
تعری

پاول  )3112( 7اشاره کرد که اعتماد را اینگونه تعری

میکنـد کـه بـاور کـه ایـن

امکا را به مصرفکننده میدهد تـا پـس اه بررسـی شاخصـههـا فروشـندههـا اینترنتـی ،بـه
خواست خود نسبت به این دسته اه فروشندهها رغبت نشـا مـیدهـد .البتـه الهم بـه ذکـر اسـت
تحقیقات نیز در مورد تجارت و حمل ونقل آنالین در فضا اینترنتی توسـا گـیفن و اسـتراب

3

( )3112نیز انجام شده است که این فرضیه را مورد تأیید قرار داده است که نظرات و عقاید بـر
نگرش مشتر نسبت به استفاده اه اینترنت تأثیر بسزایی داشته است که میتوا اعتمـاد را یکـی
اه این نظرات و آرا دانست .در این تحقیق نیز بهطور مختصر در مورد اعتماد مصـرفکننـدگا
نسبت به کیفیت و قابلیت اطمینا خدمات ارائه شده توسا تجارت فروش آنالیـن اشـاره شـده
است .البته به این موضوع نیز اشاره شده است که اعتماد یکی اه کلیـد تـرین عوامـل مـؤثر در
نگرش مشتر نسبت به خرید آنالین است .پاپات  )3176( 2رابطه بین اعتمـاد مصـرفکننـده و
رفتـار مصـرف کننــده را در خریـدها آنالیـن ،بررســی کـرده و در ایـن همینــه بـه راهبردهــا
باهاریــابی و ریســکه ـا ادراکشــده توجــه نمــوده اســت .بــه عقیــده و  ،علیــرغم افــزایش
خریدها آنالین ،ادبیات پژوهشی هنوه به انداهه کافی به رابطه متقابل بـین عوامـل ریسـک،
فعالیت ها باهاریابی ،اعتمـاد مشـتر و رفتـار مصـرفکننـده ،توجـه نداشـته اسـت .سـوکی و
سوکی  )3171( 3عوامل تعیـین کننـده نگـرش مصـرفکننـدگا نسـبت بـه خریـدها گروهـی
آنالین را بررسی کـردهانـد و نقـش ریسـک و اعتمـاد را بـهعنـوا متغیرهـا میـانجی ،بررسـی
نمودهاند .در ضمن آ ها در بین خریدارا مرد و ه  ،تمایز قائل شـده و بـه متغیـر جنسـیت نیـز
توجـه کـردهانـد .نتـایج آ هــا نشـا مـیدهـد کـه قابــلاعتمـاد بـود وبسـایتهـا ،در ایجــاد
نگرشها مثبت در مصرفکنندگا  ،سهم قابلتوجهی ایفا میکند.
فرضیه  :1نگرش مصرف کنندگا نسبت به سفارش آنالین غـذا بسـته بـه عوامـل بیرونـی متغیـر
است.
1. pavloff
2. Gifen and strab
3. papas
4. Suki and suki
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 )3116( 7بر این باور است که کشش شهروندا بـرا تحـت تـأثیر قـرار گـرفتن عوامـل

بیرونی و بین فرد بین خود و دیگر افراد جامعه و همینـین دیگـر عوامـل اجتمـاعی مـیتوانـد
نقش تعیین کنندها در رفتار آ ها داشته باشد که پیرو همـین بـاور ،هانـ

در تحقیـق خـود بـه

بررسی این فرضیه پرداخته که عوامل بیرونی میتواند تأثیر مثبتی بر شـهروندا بـرا اسـتفاده اه
ســرویسهــا الکترونیکــی دولتـی دارد .در ایــن تحقیــق تــأثیر اطرافیــا کــه مــیتواننــد خــود
مصرف کننده باشند و یا نباشند بر سفارش غذا اینترنتی ربا داده شـده اسـت .همینـین ی ـو و
همکارا  )3171( 3بـا کمـک مـدل خـود ،بـه رابطـه میـا عوامـل خـارجی و قصـد اسـتفاده اه
خدمات سفارش غذا آنالین ،توجه داشتهاند .به عقیـده آ هـا ،مطلوبیـت ادراکشـده بعـد اه
استفاده اه خدمات سفارش غذا آنالین ،متغیر میانجی بین عوامل خـارجی و قصـد اسـتفاده اه
خدمات سفارش غذا آنالین است.
فرضیه  :6نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش آنالین غذا بسته به ترفیعات متفاوت است.
معمولترین روش ترفیعات ،تخفیفات قیمتی است که باهاریـا بـرا ترغیـب مشـتریا خـود اه
آ استفاده می کنند که این رویه در سالها اخیر روند رو به رشد داشته اسـت کـه بسـیار
اه مطالعات تجربی این را نشا داده است که اینگونه تخفیفات باعث افزایش قابلیـت اتکـا در
ارهش درک شده است که البته ذکر این نکته ضرور اسـت کـه تخفیفـات منتقـدانی نیـز دارد
که برخی اه آ ها به این موضوع اشاره دارند که مصرفکنندگا نسبت به قیمتهـا مشـکوک
هستند و قیمت اجنات پس اه تخفی

باعث میشود که ادارک مصرفکننده اه مقدار کیفیـت

کاال را مورد تأثیر منفی قرار دهد و بـرا حـل ایـن موضـوع برخـی اه صـاحبنظـرا راههـا
جانشین را پیشنهاد میکنند .بهعنـوا مثـال شـعار هـرروه قیمـت کمتـر مـیتوانـد کمتـر کیفیـت
ادارک شده توسا مشتر را تحت تأثیر منفی قرار دهـد .راههـا دیگـر نیـز بـرا ترفیعـات
پیشنهاد شده اسـت کـه مـیتـوا بـه جـوایز و هـدایا رایگـا اشـاره کـرد .دورک و دوهـل

2

در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که پیشنهادها تخفیفی میتواند اثرات مثبـت بـر ادراک
1. Hong
2. Yeo et al.
3. Dork and Dohel
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مصرف کننده داشته باشد و بیرد و ویلبیکر  )7388( 7این فرضـیه را مـورد تأییـد قراردادنـد کـه
تخفیفات میتواند اثـرات مثبـت بـر ادراک مصـرفکننـده در مـوارد ارهش مـرتبا بـا پیشـنهاد
داشته باشد .کرسپو و همکارا  )3176( 3اثر انواع ترفیعات فروش آنالین و تجربه اینترنـت را
بر رفتار مصرف کننده و قصد خرید آنالین ،بررسی کردهاند .هدف اصـلی آ هـا ارهیـابی ایـن
مس له است که کدامیک اه ترفیعات آنالین ،به مقدار بیشتر بر رفتـار مصـرفکننـده و قصـد
خرید آنالین ،اثرگذار میباشند .آ ها صنعت هواپیمایی را در این رابطه بررسـی نمـودهانـد .در
ضمن فامیل ملکی و همکارا ( )3171اثـر ترفیعـات فـروش را بـر رفتـار خریـد و نگـرشهـا
مصرف کنندگا بررسی نمودهاند .به عقیده آ ها هدف اصـلی اه ارائـه ترفیعـات ،رسـید
به مشتریا هدف و اثرگذار بر نگرشها و رفتار آ ها است.
فرضیه  :1نگرش مصرف کننده در سیستم سفارش غذا آنالین بـر رفتـار مصـرفکننـده تـأثیر
دارد.
در مورد نقش نگرش مصرف کننده بر رفتار خرید مطالعات بسیار انجامشـده اسـت .دراک و
شیم  )7331( 2به تجزیه وتحلیل عواملی پرداختند که به کمک آ ها افراد تمایل هیـاد بـه خریـد
پوشاک و اقالم مشابه اه طریـق سـفارشهـا اینترنتـی را اه افـراد کـه تمایـل کمـی داشـتند،
شناسایی نمایند و درنهایت به این نتیجه رسیدند که افراد که دارا تمایل هیـاد بـه اسـتفاده اه
یارانه هستند باورها مطلوبتر و نگرش مساعدتر نسبت به خرید پوشاک اه طریق سـفارش
اینترنتــی دارنــد .ش ـیم  )3117( 3اه یــک مــدل قصــد خریــد اینترنتــی بــر اســات ت ــور رفتــار
برنامهریز شده استفاده کرد تا به بررسی نگرش مصرفکنندگا در خصـوخ خریـد اینترنتـی
و متغیرها میانجی تمایل به استفاده اه اینترنت برا جستجو اطالعـات خریـد بپرداهنـد .سـه
گروه کاال شامل کتاب ،ویدئو و نرمافزارهـا رایانـها بـرا مطالعـه انتخـاب شـد کـه نتـایج
حاکی اه آ بود که نگرش افـراد نسـبت بـه خریـد اینترنتـی تـأثیر مثبـت مسـتقیم و غیرمسـتقیم
قابلتوجهی بر قصد و تمایل آ ها نسبت به خرید اه طریق اینترنت دارد .این امر با ت ـور هـا
1. Birden and wilbiker
2. Crespo et al.
3. Drak and shim
4. Shim
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رفتار منطقی و برنامـهریـز شـده نیـز سـاهگار اسـت و نگـرش را بـهعنـوا عامـل تعیـینکننـده
تمایالت رفتار پیشبینی می کنـد .آ هـا همینـین دریافتنـد نگـرش افـراد بـر رفتـار آ هـا در
ارتباط با جستوجو اطالعات درباره کاال نیز اثر میگذارد .این نتـایج در تأییـد یافتـههـا
مارتینو  )7383( 7و کلین  )7338( 3است.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق به همراه ضریب مسیرهای فرضیهها

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر اه حیث جمعآور دادهها پژوهشـی توصـیفی-همبسـتگی اسـت کـه بـهمنظـور
تجزیه وتحلیل اه روش مدل یابی معادالت ساختار استفادهشده است .محقق ابتدا با تهیه طـر
پژوهش اقدام به مطالعه و جمعآور ادبیات موضوع رفتـار مشـتر در خریـد آنالیـن و رفتـار
مصرف کننده نمود ،سپس پرسشنامه جامعه آمار بـه شـر جـدول  3تهیـه شـد ضـمن مـورد
تأیید  1نفر اه خبرگـا دانشـگاهی و حرفـها در صـنعت اه تحلیـل عامـل تائیـد (جـدول )2
1. Martino
2. kelin
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بهمنظور تائید مجـدد روا یـی سـاهه اسـتفاده گردیـد .انـداهه نمونـه آمـار برابـر بـا  283اسـت.
شاخصها انداههگیر شده در پژوهش ،به شر جدول  3است:

7

متغیر

شاخص

استفاده آسا ادراکشده

ردی

جدول  :2متغیرها و شاخصها و منابع
منبع

یادگیر سفارش غذا اه طریق اینترنـت آسـا
است.
سفارش غذا اه طریـق اینترنـت واضـح و قابـل
فهم است.
کســب مهــارت در ســفارش غــذا اه طریــق
اینترنت آسا است.
استفاده اه سـایت اختصاصـی سـفارش غـذا

فــــرد دیــــویس  :)7383( 7ســــودمند
ادراکشده ،آسانی استفاده ادراکشده و
پـــذیرش کـــاربر اه فنـــاور اطالعـــات
ادراکشده

آنالین نسبت بـه سـایت مرجـع سـفارش غـذا
آسا تر است.
سودمند بود ادراکشده

3

استفاده اه اینترنت برا سفارش غذا اینترنتی
منجر به کاهش هزینهها من میشود.
استفاده اه اینترنت برا سفارش غذا اینترنتی فـــــرد دیـــــویس ( :)7383ســـــودمند
منجر به افزایش بهرهور برا من میشود.

ادراکشده ،آسانی استفاده ادراکشده و

استفاده اه اینترنت برا سفارش غذا اینترنتی پـــذیرش کـــاربر اه فنـــاور اطالعـ ـات
منجر به کنترل بهتر بر فعالیتم من میشود.

ادراکشده

استفاده اه اینترنت برا سفارش غذا اینترنتی
منجر به انجام بهتر فعالیتم میشود.
نوآور
2

به چه میزا به سفارش غذا اینترنتی نسبت به یی -چوآ لی  ،3یی چوآ هسیه  2و چیـا -
3
سفارش سنتی توجه میکنید؟
نین هسو
تحویل سفارش غذا اینترنتی من در تطابق بـا ( :)3177اضـــافه کـــرد ت ـــور انتشـــار
1. Fred D. Davis
2. Yi- Hsuan Lee
3. Chuan Hsieh
4. Chia-Ning Hsu
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ردی

متغیر

شاخص

منبع

آ چیز است که سفارش دادهام.

نوآور به مدل پذیرش فناور  :حمایت

به چه میزا رستورا هـا بـه کیفیـت و سـرعت
بعد اه گذشت هما وفادار ماندهاند؟

اه کارکنــــانی کــــه قصــــد اســــتفاده اه
سیستمها آموهش الکترونیکی را دارند.

بـه چـه میــزا اه سـهولت اسـتفاده اه ســفارش
غذا اینترنتی راضی هستید؟
ادراکشده

ترفیعـــــــــــــــات

3

اعتماد
1

امتیاهات فروش غذا اینترنتی مثل تخفیـ

و

سایر موارد ،به چـه میـزا بـر نگـرش شـما در
سفارش غذا اینترنتی تأثیر گذاشته است؟

نظـــر و بغـــداد ( :)7233شناســـایی و
بررسـی عوامـل تأثیرگـذار بـر خریـدها
آنــی آنالیــن در فروشــگاههــا تخفی ـ
گروهی در ایرا

مــن بــه ســفارش غــذا اینترنتــی و سیســتم
7

پرداخت آ اطمینا دارم.

جیوتی دو ماهادو ( :)3113حرکت بـه

حتی اگر هیچگونه کنتـرل و نظـارتی اه سـو

سمت درک درسـت اه عوامـل مـؤثر بـر

دولـت ،نســبت بــه سـفارش غــذاها اینترنتــی پــــذیرش و انتشــــار خــــدمات دولــــت
صورت نگیرد ،من به سفارش غذا اینترنتی و الکترونیک
سیستم پرداخت آ اعتماد میکنم.
عوامل بیرونی

جـــذابیت ظـــاهر و ســـهولت اســــتفاده اه
وب سایتها سفارش غذا اینترنتـی بـه چـه
میزا بر سفارش غذا اینترنتی شما تأثیرگذار
است؟
نظر اطرافیا به چه انداهه توانسته است کـه بـر پیرعلیـــدهی ،محمـــد و علـــی بیگـــی

6

ســـفارش داد غـــذا اینترنتـــی شـــما تـــأثیر ( :)7233بررســی مــدل پــذیرش فنــاور
بگذارند؟

 IPMدر بین باغدارا داالهو

موانعی همیو سرعت اینترنت و قطعی آ به
چه میزا بر سفارش غذا اینترنتی شـما تـأثیر
گذاشته است؟
تا چه انداهه تبلیغات اه طریق رسانهها جمعی
1. Jyoti Devi Mahadeo
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متغیر
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732

منبع

توانسته است بر سـفارش غـذا اینترنتـی شـما
تأثیرگذار است؟
غذا آنالین

نگرش مشـتر نسـبت بـه سیسـتم سـفارش

1

استفاده اه اینترنت برا سفارش غذا اینترنتی
عاقالنه است.
استفاده اه اینترنت برا سفارش غذا اینترنتی
خوشایند است.
من دوست دارم اه سـفارش غـذا اینترنتـی و
سیستم پرداخت آ استفاده کنم.

پیرعلیـــدهی ،محمـــد و علـــی بیگـــی
( :)7233بررســی مــدل پــذیرش فنــاور
 IPMدر بین باغدارا داالهو

استفاده اه اینترنت برا سفارش غذا اینترنتی
سودمند است.

مطابق جدول تمامی متغیرها دارا  AVEباال  1/1و تمامی ساههها دارا بـار عـاملی بـاال
 1/3هستند که نشا میدهد روایی ابزار مورداستفاده بهانداهه کافی است(.جدول )2
به منظور سنجش پایایی اه ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده است کـه در جـدول
شماره  3گزارششده است .مطابق جدول  3ضریب کرونباخ تمام مقادیر بـاال  1/1اسـت کـه
نشا میدهد ابزار مورداستفاده اه پایایی الهم برخوردار است.

فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال ششم ـ شماره 99ـ بهار 0921

733

جدول  :3روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها
متغیرها

ضریب آلفا کرونباخ

AVE

CR

عوامل بیرونی

7

7

7

استفاده آسا

1/312

1/371

1/3638

اعتماد

7

7

7

نگرش مشتر

1/136

1/638

1/8338

نوآور

1/112

1/181

1/8367

رفتار مصرف

1/138

1/688

1/8738

سودمند بود

1/331

1/81

1/3136

ترفیعات

7

7

7

تجزیهوتحلیل یافتهها
آمار توصیف دادهها
اولین متغیر جمعیت شناختی که در پرسشنامه مـورد سـؤال واقـع شـده اسـت ،مربـوط بـه سـن
پاسخدهندگا است .بیشترین فراوانی نمونه آمار افراد بین سـی تـا چهـل سـال مـیباشـند کـه
 21/7درصد جامعه را تشکیل میدهند و افراد بین بیستتـا سـی سـال و بـین  31تـا پنجـاه سـال
تقریباً دارا درصد فراوانی برابر میباشند و  31درصـد پاسـخدهنـدگا را تشـکیل مـیدهنـد و
کمترین فراوانی ها مربوط به افراد هیر بیست سال و افراد باال  11سال است که به ترتیـب 3/1
و  3درصـد پاسـخدهنـدگا را تشـکیل مـیدهنـد .اه سـو دیگـر اکثـر پاسـخدهنـدگا دارا
جنسیت مرد هستند و مقدار آ برابر با  13/7درصد اسـت و بقیـه آ هـا یعنـی  31/3درصـد ه
میباشند .بهعالوه بیش اه نیمی اه پاسخدهندگا را ( 13/3درصد) متأهلین تشـکیل مـیدهنـد و
 31/8درصد نمونه آمار مجرد مـی باشـند .کمتـرین مقـدار فراوانـی در تحصـیالت مربـوط بـه
سطح تحصیالت سیکل است که مقدار آ  7/6درصـد کـل پاسـخدهنـدگا اسـت و بیشـترین
فراوانی نیز مربوط به سطح تحصیالت کارشناسی است چراکـه تقریبـاً نیمـی اه پاسـخدهنـدگا
دارا مدرک کارشناسی هستند .پاسخدهندگا دارا مدرک کارشناسی ارشـد  31/3درصـد
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نمونه آمار را تشکیل میدهند و  2/3درصد پاسخدهندگا دارا مدرک دکتر مـیباشـند.
به عالوه بیشترین فراوانی درآمد ماهیانه مربوط به درآمد ماهیانه بیشتر اه سه میلیو تومـا اسـت
که مقدار آ  32/3درصد کل پاسخدهندگا است و کمترین آ مربـوط بـه درآمـدهـا بـین
یــک تــا دو میلیــو در مــاه اســت کــه مقــدار  77/3درصــد نمونــه آمــار اســت 32 .درصــد
پاسخ دهندگا کمتر اه یکمیلیو درآمد دارند و  33درصد آ ها بین دو تا سـه میلیـو تومـا
درآمد ماهیانه دارند .در این تحقیق عالوه بر نرمافزار ات پی ات ات  7اه روش حداقل مربعـات
جزئی  3نیز استفاده شده است.

آزمون مدل و فرضیههای پژوهش
ابتدایی ترین معیار برا سنجش رابطه بین ساههها در مدل (بخش ساختار ) ،اعداد معنـادار t
میباشند .درصورتیکه مقـدار ایـن اعـداد اه  7/36بیشـتر شـود ،نشـا اه صـحت رابطـه بـین
ساههها و درنتیجه تأیید فرضیه ها پژوهش در سطح اطمینا  31درصد است .البتـه بایـد توجـه
داشت که اعداد  tفقا صحت رابطهها را نشا میدهند و شدت رابطه بین ساههها را نمـیتـوا
با آ سنجید .برا این کار باید اه معیار دیگر استفاده نمود که در ادامه تشریح میشود.
با توجه به مطالب فـو بعـد اه اجـرا فرمـا  bootstrappingاعـداد ضـرایب معنـادار بـه
شکل هیر است:

1. SPSS
2. PLS
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شکل  :2مدل پژوهش در حالت معناداری

با توجه به اعداد بهدستآمده اه نرمافـزار ایـن موضـوع کـامالً قابـلمشـاهده اسـت کـه تمـامی
ضرایب معنادار ها بیشتر اه  7/36است که این بدا معناست که کلیه فرضیههـا پژوهشـی بـا
سطح اطمینا  31درصد مورد تأیید است ،البته یکی اه اعداد کمتر اه  7/36است که در بخـش
بررسی فرضیهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول  :4نتایج فرضیههای پژوهش
فرضیهها پژوهش

β

فرضیه اول :نگرش مصـرفکننـدگا نسـبت بـه سـفارش آنالیـن غـذا بسـته 1/781

آماره t

نتیـجه

**

تأیید

2/11

بهآسانی روند سفارش غذا متغیر است.
فرضیه دوم :نگرش مصرف کنندگا نسبت به سفارش آنالیـن غـذا بسـته بـه 1/323

**71/17

تأیید

استفاده روند سفارش آنالین غذا متغیر است.
فرضیه سوم :نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش آنالیـن غـذا بسـته بـه 1/333

**1/113

تأیید

نوآور آ ها در رابطه به فناور اطالعات متغیر است.
فرضیه چهارم :نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش آنالین غذا بسته بـه 1/111
ترفیعات متغیر است.

**3/218

تأیید
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فرضیه پنجم :نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش آنالین غـذا بسـته بـه 2/337** - 1/181

رد

عوامل بیرونی متغیر است.
فرضیه ششم :نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش آنالین غـذا بسـته بـه 1/113

**3/113

تأیید

اعتماد آ ها به فروشندگا متغیر است.
فرضیه هفتم :نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش آنالین غذا بـر رفتـار 1/332

** 73/733تأیید

مصرفکننده تأثیر دارد.

بررسی ابعاد هریک اه فرضیهها بهطور مجزا به شر هیر نیز ارائهشده است:
فرضیه  :7نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش آنالین غـذا بسـته بـهآسـانی رونـد سـفارش
غذا متغیر است.
با توجه به عدد که برا مقدار ضریب  tبرا این رابطه بهدستآمده است و این مقـدار برابـر
با  2/11است و اهآنجاکه این عدد باال  3/16است ،این فرضیه با توجه به عدد بهدستآمده با
سطح اطمینا  33درصد مورد تأیید است و برا مقدار ضریب مسیر آ بایـد بـار عـاملی آ اه
شکل دوم مورد بررسی قرار گیرد که مقدار آ با توجه به شکل برابر با  1/781است بدین معنـا
است که آسانی روند سفارش میتواند  78/1درصد تغییرات نگرش مشتر را تبیین نماید.
فرضیه  :3نگرش مصرف کنندگا نسبت به سفارش آنالین غذا بسته بـه اسـتفاده رونـد سـفارش
(سودمند بود ادراکشده) متغیر است.
عدد بهدستآمده برا  tاین فرضیه برابر با  71/17است و این بدا معنا اسـت کـه ایـن فرضـیه
با سطح اطمینا  33درصد مورد پذیرش و تأیید است و با توجه به ضریب مسیر بـهدسـتآمـده
که برابر با  1/323است ،میتوا اینطور بیا کرد که استفاده روند سـفارش آنالیـن مـیتوانـد
نزدیک به  33درصد تغییرات نگرش مصرفکننده را تبیین نماید.
فرضیه  :2نگرش مصرف کنندگا نسبت به سفارش آنالین غذا بسته به نوآور آ ها در رابطـه
به فناور اطالعات متغیر است.
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 1/113عدد است که برا مقدار ضریب  tبرا این فرضیه به دست آمده است کـه بـا توجـه
به این عدد این فرضیه با سطح اطمینا  33درصد مورد تأیید است و بار عاملی یا هما ضـریب
مسیر برا این فرضیه برابر با مقدار  1/333است و یا به عبارتی میتوا اینطور بیـا نمـود کـه
تقریباً  31درصد تغییرات نگرش مصرفکننده توسا متغیر نوآور تبیین میشود.
فرضیه  :3نگرش مصرف کنندگا نسبت به سفارش آنالین غذا بسته به ترفیعات متغیر است.
 3/218مقدار عدد است که برا  tدست آمده است و این بدا معنی است که این فرضیه بـا
سطح اطمینا  31درصد مورد پذیرش و تأیید است و ضریب مسـیر بـرا ایـن فرضـیه برابـر بـا
 1/111است یعنی اعتماد میتواند  1/1درصد تغییرات نگرش مصرفکننده را تبیین نماید.
فرضیه  :1نگرش مصرف کنندگا نسبت به سفارش آنالین غـذا بسـته بـه عوامـل بیرونـی متغیـر
است.
 7/883عدد است که برا مقدار ضریب  tبه دست آمده است که بـا توجـه بـه ایـنکـه ایـن
عدد کمتر اه مقدار  7/36است ،این فرضیه مورد پذیرش نیست و رد میشود.
فرضیه  :6نگرش مصـرف کننـدگا نسـبت بـه سـفارش آنالیـن غـذا بسـته بـه اعتمـاد آ هـا بـه
فروشندگا متغیر است.
با توجه به مقدار که  3/113کـه بـرا مقـدار  t-valueبـه دسـت آمـده اسـت مـیتـوا ایـن
موضوع را بیا نمود که این فرضیه با سطح اطمینا  31درصد مورد پذیرش است و این فرضـیه
تأیید میگردد و  1/113مقدار ضریب مسیر برا این رابطـه اسـت و ایـن بـدا معنـا اسـت کـه
اعتماد میتواند  1/3درصد تغییرات مصرفکننده را تبیین نماید.
فرضیه  :1نگرش مصرف کنندگا نسبت به سفارش آنالین غـذا بـر رفتـار مصـرفکننـده تـأثیر
دارد.
با توجه به مقدار  73/733کـه بـرا مقـدار  t-valueبـه دسـت آمـده اسـت ایـن فرضـیه مـورد
پذیرش و تأ یید است و مقدار ضریب مسیر که برا این رابطه به دست آمده اسـت مـیتـوا
اینطور بیا کرد که نگرش مصرفکننده میتواند  33/2درصد تغییرات رفتـار مصـرفکننـده
را تبیین نماید یا به عبارتی مقدار ضریب مسیر برا این فرضیه برابر با  1/332است.
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نتیجهگیری
این پژوهش به بررسی اثر استفاده آسـا ادراک شـده ،سـودمند بـود ادراک شـده ،نـوآور ،
ترفیعات ادراک شده ،اعتماد و عوامل بیرونی بر نگرش مصرفکننده نسبت به سیستم سـفارش
غذا آنالین و همینین اثر نگرش مصرف کننده نسبت بـه سیسـتم سـفارش غـذا آنالیـن بـر
رفتار مصرفکننده پرداخته است .در ایـن تح قیـق در ایـن تحقیـق ،سـه نـوع متغیـر وجـود دارد:
مستقل ،وابسته و میانجی .متغیرها مستقل در این پژوهش شـامل اسـتفاده آسـا ادراک شـده،
سودمند بود ادراک شده ،نوآور  ،ترفیعـات ادراک شـده ،اعتمـاد و عوامـل بیرونـی اسـت و
نگــرش مصــرف کننــده نســبت بــه سیســتم ســفارش غــذا آنالیــن ،متغیــر میــانجی و رفتــار
مصرف کننده نیز درنهایت به عنوا متغیر وابسته در این تحقیق است .نتـایج مسـتخرج حـاکی اه
اثر مثبت و معنیدار استفاده آسا ادراکشده ،سودمند بـود ادراکشـده ،نـوآور  ،ترفیعـات
ادراکشده ،اعتماد بر نگرش مصرفکننده نسبت به سیستم سفارش غذا آنالیـن دارد .نتـایج
بیانگر عدم تأثیر عوامل بیرونی بر نگرش مصرفکنندگا نسبت به سفارش آنالیـن غـذا اسـت.
همینین نتایج نشا داده است که نگرش مصرفکننده نسبت به سیستم سفارش غذا آنالیـن،
بر رفتار مصرفکننده اثر مثبت و معنیدار دارد.
سامانه اینترنتی دلینو سرویس مدر و متمـایز گـروه نـرمافـزار سـپیده جهـت مکـانیزه نمـود
فرآیند سفارشها اینترنتی در رستورا ها ،فست فودها و مراکز تهیه و توهیع غذا است .گـروه
نرمافزار سپیده گروه است که با بر پانزده سال تجربه موفق در صنعت رستورا و نوشـیدنی و
بهرهگیر اه توا فنی متخصصـین خـود ،سـعی داشـته سـرویس سـفارش اینترنتـی را بـا تلفیـق
جدیدترین فنّاور ها روه دنیا ،در اختیار هموطنا ایرانی قرار داده است.
با توجه به مشغله روهافزو خانواده امروه و همینین توسعه روهافزو استفاده اه وب نیـاه بـه
ارائه خدماتی نـوین اه سـو شـرکت هـا پیشـتاه جهـت حفـ بقـا و سـودآور خـود امـر
ضرور و مهم به نظر میآید .در حال حاضر دلینو تنها سرویس جـامع سـفارش اینترنتـی اسـت
که بهطور مستقیم با نرمافزارها مدیریت رستورا ها ارتباط دارد و فیشها سفارش مشـتریا
پس اه ثبت ،بالفاصله اه پرینترها رستورا چاپ میشود .این سیستم در مقایسه با سیستمهـا
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سفارش اینترنتی مشابه که اه طریق تلفن سفارش مشتر را به اطالع رستورا میرسـانند دقیـق-
تر و سریعتر است .منو تمامی رستورا ها بهواسطه ارتباط شبکها دلینـو بـا تمـامی رسـتورا -
هــا عضــو همــواره بــهصــورت لحظــها بــروه مــیگردنــد .دلینــو در حــال حاضــر فقــا در
رستورا ها تهرا فعال است و در سایر شهرها قادر به ارائه سرویس نیست.
هدف نهایی هر راهبرد باهاریابی معین ،بایستی جـذب ،رضـایتمند و حفـ مشـتریا باشـد
(کالرک و فالهرتی  .)3111 ،7فرآیند خرید مشتر  ،هنجیرها اه چندین مرحله بههمپیوسـته
شـامل :جمـعآور اطالعـات ،ارهیـابی گزینـههـا ،خریـد و ارهیـابی پـس اه خریـد اسـت
(کنسـتانتیندت و همکـارا  .)3113 ،3رفتـار مصـرفکننـده شـامل مجموعـها اه فرآینـدهـا
روانی و فـیزیکی اسـت کـه قبـل اه خریـد آغـاه و بعـد اه مصـرف نیـز ادامـه مـییابـد (پیــتر ،2
 .)7333چِ ون

و همکارا معتقدند که پذیرش فناور اه جانب مصرفکننده ،به موفقیـت

کلی منجر خواهد شد و میتوانند روابا بلندمدتی بـا مشـتریا ایجـاد کـرده و آ را حفـ
کنند (یو  .)3111 ،3استفاده آسا ادراکشده و یا بهنوعی کاربرپسند بود سیسـتم اسـتفاده اه
این نوع خدمات با توجه به جدید بـود ارائـه خـدمات خـود مـیتوانـد افـراد را در سـو پیـدا
کــرد نســبت بــه اســتفاده اه سیســتم ســفارش آنالیــن ترغیــب نمایــد .راحتــی درک شــده اه
خریدها آنالین اثر مثبتی بـر رفتـار خریـد آنالیـن دارد (بهاتناگـار  .)3111 1آسـانی فراگیـر
طریقه سفارش غذا ،واضح و قابلفهم بود مراحل سفارش اهجملـه مـوارد هسـتند کـه سـبب
تقویت ادراک افراد در آسا بود استفاده اه سایت مـیشـود .سـودمند ادراکشـده اهجملـه
مهمترین ویژگی ها یک پایگاه اینترنتی سفارش غذا آنالین است که باید دارا باشـد؛ هیـرا
که اه بنیاد ترین دالیل استفاده اه اینترنت و خدمات اینترنتی مزیتهـا و سـودمند آ نسـبت
به دیگر روشها است .یکی اه مهمترین جذابیتها خریـد الکترونیکـی ،درک اه آسـایش و
راحتی است .برا مثال کاهش هزینهها جستجو وقتیکـه مشـتر اه همـا تحـتفشـار اسـت
1. Clark and falaharti
2. Constantinides
3. peter
4. yon
5. behatnagar
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(اواشـیزکی و همکـارا  3113 ،7و اهیمانسـکی و هـایس  .)3113 ،3کـاهش هزینـههـا ،افـزایش
بهره ور و کنترل فعالیتها اهجمله موارد هستند که میتوانـد افـراد را در سـو پیـدا کـرد
نسبت به سفارش آنالین غذا تهییج نماید .افزایش کسب اطالعـات موردنیـاه پـیش اه خریـد و
مزایــا جســتوجــو هــمهمــا احســات ســهولت و راحتــی را در مشــتر ایجــاد مــینمایــد
(جایاواردهنا و رایت  .)3113 ،2نوآور  ،در سفارش غذا آنالین نقش مهمـی را در جـذب و
نگهداشت مشتریا داشته باشد .درواقع سفارشیساه و تطابق آنیه ارائه میشـود بـا خواسـته-
ها مشتریا سبب جذب مشتریا سفارش غذا آنالین میگردد .بار همـه مشـتریا وجـود
تخفیفات و پیشنهادها و خدمات جانبی در هما خرید قابل توجه است .آنیه در ایـن امـر مـی-
تواند به ساهما کمک نماید ارائه پیشنهادهایی است که اهنظر مشتریا جذاب و تاهگی داشـته
باشد .وجود انواع کالهبردار ها اینترنتـی و همینـین عـدم آشـنایی مناسـب برخـی کـاربرا
نسبت به موارد امنیتی در هنگام ثبت سفارش و انجام خریدها اینترنتـی سـبب ایجـاد بـدبینی و
نوعی ترت در افراد و مشتریا گردیده است .ایجاد اعتمـاد نسـبت بـه فرآینـد ثبـت سـفارش و
خرید آنالین اه طریق استاندارساه و ایجاد شفافیت مـیتوانـد سـبب ایجـاد نگـرش مثبـت در
مشتریا جهت خرید آنالین غذا گردد.
درنهایـت شــایا ذکـر اســت بــا توجـه بــه آنیـه در ایــن پــژوهش بـه آ دســتیافتـهایـم رفتــار
مصرف کننده به میزا  13/3درصد اه متغیر مستقل خود اثر میپذیرد .این به دو معنا اسـت :اول
اینکه با توجه به نگرش مصرفکنندگا سفارش آنالین غذا میتوا بـه میـزا  67/1درصـد اه
رفتار مصرفکننده را پیشبینی کرد و دوم اینکـه بـهغیـراه ایـن متغیـر ،متغیرهـا دیگـر هـم
هستند که میتواند به میزا  31/7درصد رفتار مصرفکننده را تحت تأثیر قرار دهـد .بـه همـین
صورت میتوا درباره نگرش مشـتر و تأثیرپـذیر  62درصـد آ اه آسـانی ادراکشـده،
سودمند بود ادراکشده ،نـوآور  ،ترفیعـات ادراکشـده ،اعتمـاد در نگـرش مصـرفکننـده
نسبت به سیستم سفارش غذا آنالین را بیا داشت.
1. Evashizki et al.
2. Ezimanki and haise
3. Jayavardehna and right
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پیشنهادها
با توجه به اینکه خرید اینترنتـی و اسـتفاده اه اینترنـت بـرا تهیـه کـاال و خـدمات یـک پدیـده
نوظهور و روبه رشد در کشور مـا محسـوب مـیشـود ،برمبنـا نتـایج حاصـل اه آهمـو هـا
آمار  ،در این بخش پیشنهادهایی مبتنی بر این نتایج ارائه میدهیم.که امیـدواریم بتوانـد بـه
متخصصا و مدیرا کمکی هرچند ناچیز بنماید.
طبق آنیه در فصل چهارم به آ رسیدهایم آسـانی ادراک شـده ،سـودمند بـود ادراک
شده ،نـوآور  ،ترفیعـات ادراک شـده و اعتمـاد ،در نگـرش مصـرفکننـده نسـبت بـه سیسـتم
سفارش غذا آنالین و همینین سیستم نگرش مصـرفکننـده بـر رفتـار مصـرفکننـدههـا اثـر
دارد.


با توجه به تأیید شد فرضیه مربوط به ترفیعات با ضریب مسـیر  1/111مـیتـوا بـا راه-
انداه باشگاه مشتریا و ارائه تخفیفاتی به مشـتریا بـر اسـات تعـداد ،فاصـله همـانی و
مبلغ سفارش برا ایجاد تخفیـ هـا ویـژه هـر مشـتر کـه در ایـن باشـگاه مشـتریا
تخفی ها در نظر گرفته شده میتواند اه نوع تخفیفات مالی باشد و یا ارائه محصـولی



فرعی در کنار محصول اصلی سفارش داده شده است.
با توجه به تأیید فرضیه مربوط به ترفیعات طراحی و چاپ کارتهـا تبلیغـاتی فیزیکـی
و ارائه کارتها تخفی

فیزیکی که مصرفکننده بر اسات خریدها اینترنتـی دارا

پیشنهادها تخفیفی خواهد بود که در هنگام حضور در رستورا میتواند اه ایـن کـارت-


ها برا خریدها حضور استفاده نماید و بالعکس.
با توجه به اینکه رابطه مستقیم اعتمـاد بـر نگـرش مصـرفکننـده در سیسـتم سـفارش
غذا آنالین مورد تأیید قرارگرفته اسـت و دارا ضـریب مسـیر  1/113اسـت و اینکـه
عالمت الکترونیکی نوعی مهر تائیـد اه سـو نهادهـا دولتـی بـرا بـاال بـرد اعتمـاد
مصرف کننده است .درج عالمت الکترونیکـی اه سـو وهارت باهرگـانی پـس اه اخـذ
مدارک قانونی میتواند نوعی حس اعتماد را در نزد مشـتریا جهـت خریـد ایمـنتـر
فراهم نماید.

عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم سفارش غذا آنالین اه دیدگاه مشتریا



312

نکته بعد پیشنهاد این سیستم به مصرف کننده اه سو مجموعههـا رسـتورانی اسـت.
بهطور که این پیشنهاد هم مـیتوانـد اه نـوع گفتـار اه سـو کارکنـا و یـا مکتـوب و
بهصورت درج در تبلیغات رستورا ها طرف قرارداد باشد.



با توجه به اینکه اثر مستقیم آسانی ادراک شده بـر نگـرش مشـتر در سیسـتم سـفارش
غذا آنالین مورد تأیید بوده است و دارا ضـریب مسـیر  1/781اسـت درنتیجـه ارائـه
اپلیکیشن اختصاصـی ایـن سـرویس کـه قابلیـت اجـرا بـر رو دو پلتفـرم اصـلی  iosو
اندروید داشته باشد تا مصرف کننده با نصب این اپلیکیشـن بـر رو موبایـل و یـا تبلـت
خود در هر هما که به اینترنت متصـل باشـد نسـبت بـه مرورگـر آسـا تـر و بـا سـرعت
بیشتر به این سیستم دسترسی خواهد داشت ،همینـین اپلیکیشـن متناسـب بـا سـایز ال-
سید هر دستگاه نمایش طراحی شود .ضمناً پیشنهاد میشود امکا پرداخـت اینترنتـی
داخل سیستم در نظر گرفته شـود تـا کـاربر آسـا و هـدایت مشـتر جهـت سـفارش
دوچندا شود.



با توجه به پیشنهاد قبل که بر اسات ضریب مسـیر  1/781و تأییـد فرضـیه آسـانی ادراک
شده و تلفیق آ با تأیید فرضیه مربوط بـه سـودمند بـود ادراک شـده بـا ضـریب مسـیر
 1/323اگر ساختار سایت به حد واضح باشد که افراد بهآسانی خریـد خـود را انجـام
دهند ،سبب میشود که آ ها هما کمتر صرف خرید نمایند و احسـات راحتـی در
استفاده اه وبسایت داشته باشند .یکی اه بهترین راهها وجـود راهنمـا در هـر صـفحه یـا
بــر رو هــر لینــک جهــت راهنمــایی مشــتریا اســت .آســانی فرآینــد خریــد و حــذف
فرآیندها غیرضرور  ،خود نیز می توانـد سـبب راحتـی خریـد آنالیـن بـرا مشـتریا
گردد .اه سویی با خرید اینترنتی ،قیمت پرداختی و هزینهها حملونقل کمتر شـده و
استرت ناشی اه ترافیک کاهش مییابد .با این اوصاف خرید اینترنتی موجب میشود
که با ایجاد منفعت کارکرد برا افراد ،در آ هـا احسـات لـذت بـرد اه هنـدگی
ایجاد شود.
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طراحی وبسایت مـناسب با توجه به معیارها ذکرشده بـهعنـوا یکـی اه قابلیـتهـا و
دارایی هـا مهـم سـاهمانی مـیتوانـد بـه شـرکتهـا در جـذب و نگهـدار مشـتریا و
درنتیجه سودآور بیشتر کمک بسیار نماید و بـرا آ هـا در مقایسـه بـا شــرکتهـا
دیـگر مزیت ساهمانی پایدار ایـجاد کـند؛ بنابراین الهم است ساهما ها با در نظر گـرفتن
عوامل فنی وبسایتها و شاخصها مرتبا یک وبسـایت مناسـب طراحـی نماینـد.
طراحی وب سایت باید مطلوب مشتریا باشد لذا ساهما ها باید با نظرسنجی اه مشتریا
خاخ خود در مـورد هـر شــاخص اه شــاخصهـا مطـر در مـدل تحلیلـی اقـدام بـه
طراحـــی وبســـایت خودنماینـــد و بـــرا اســـتفاده هرچـــه بهتـــر اه ایـــن ابـــزار،
سرمایهگذار ها الهم را جـهت طـراحی مـناسب وبسایت خـود بـا توجـه بـه تـأمین
ویژگیها و شاخصها وبسایت به ترتیب اولویت انجام دهند.این بدا مـعناست کـه
اه صرف بودجه در طراحی مناسب وبسایت نگرا نباشند.



با توجه به تأیید فرضیه آسانی ادراک شده ( ،)0/185ارائـه درگـاههـا خـاخ اینترنتـی
بصورتیکه بعضی اه درگاهها پرداخت با حداقل امکانات و اخذ تنها شـماره کـارت و
رمز دوم امکا پرداخت اینترنتی را فراهم شود و نیاه به رؤیت کـارت بـرا رمـز cw2
و یا تاریخ انقضا نخواهد بود میتواند یکـی اه راههـا کسـب سـودمند بـرا سیسـتم



باشد.
اعتماد یکی اه بزرگترین پایهها کار در فضا مجاه است و همینـین بـا توجـه بـه
تأیید فرضیه مربوط به اعتماد ( ،)1/113با توجه به خواست مــشتریا کـه شـاخصهـا
امنیت و عار اه خطا بود وبسایت را در اولویت قـرار دارند ،توصیه مـیشـود بـا در
نظـر داشـتن ایـن خواســته و فرهنـ

مشـتریا ایرانـی بــیش اه هـر چیـز امنیـت و حفـ

اطـالعات مـشتریا و خطاناپذیر را در طراحی وبسایت خود در نظر داشـته باشـند.
به همین منظور میتوانند اه سرورها امنیتـی معتبـر و مطمـ ن بـرا وبسـایت خـود
استفاده کرده و بـر ایـن مسـ له تأکیـد کننـد کـه بـا اسـتفاده اه ایـن سـرورها ،امنیـت
وبسایتها تضمین میشود .کار دیگـر کـه مـیتواننـد انجـام دهنـد ،بـهکـارگیر
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سؤالها امنیتی در وبسایت است تا به افراد اطمینا دهـد کـه اطالعـات ابراهشـده


آ ها قابلدسترسی غیرمجاه نیست.
اهآنجاکه شکلگیر تجربه مثبت و نگرش اولیه در اولیــن خریـد محصـوالت شـرکت
بـسیار مـهم است و همینین ایـن کـه فرضـیه مربـوط بـه اثـر نگـرش مشـتر در سیسـتم
سفارش غذا آنالین بر قصد خرید با سطح اطمینا  33درصد مورد تأییـد قـرار گرفتـه
است و دارا ضریب مسیر  1/332است پس مشتریانی که برا اولـین بـار محصـوالت
شرکت را خریدار مـی کننـد بایـد موردتوجـه خـاخ قـرار گیرنـد؛ بنـابراین ،پیشـنهاد
میشود که شرکت ها تالش نمایند که در هما برقرار ارتباط با مشتریا خـود ،تجربـه
مثبتی را در ذهن آ هـا ایــجاد نماینـد .آشـنایی مشـتر بـا وبسـایت مـیتوانـد اولـین
برخورد او باشد و در این همینه وبسایتی که دارا ویژگیها مطلوب باشد بسیار حـائز



اهمیت است.
با توجه به تأثیر ترفیعات بر نگرش مشتر و درنهایـت اثـر آ بـر قصـد خریـد ،پیشـنهاد
میگردد سیستم برا روهها کمفروش رستورا ها بـهخصـوخ روههـا وسـا هفتـه
پیشنهادها تخفیفی بیشتر برا مشـتریا در نظـر بگیـرد بـهطـور کـه مشـتریا تنهـا در
صورت سفارش اه این سیستم میتوانند اه این تخفی

استفاده نمایند.

 سایتها خردهفروشی آنالین بهمنظور پاسخگویی به نیاه خودشکوفایی در خریـدارا
خود ،باید در آ ها احسات هیجا و کمال ایجاد نمایند .این امر موجب مـیشـود کـه
فرد بهطور مکرر اه هما سایت خرید کند و منـافع کـارکرد مـوردنظر او هـم تـأمین
شود هیرا با خرید اینترنتی ،افراد در هما  ،هزینه و پول خود صرفهجویی میکنند.
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بریگز بر تمایل به خرید الکترونیکی خریدارا  .نشریه مدیریت باهرگانی.37- 33 ،)7(3 ،
اسماعیل هاده ،علـی ،امرایـی ،حـاف  ،قلـی پـور ،سـارا ،مقـدم ،آرش ( .)7236تـأثیر جـو و طراحـی
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تیمور  ،هاد  ،گودرهوند چگینی ،مریم ،غائبی سـدهی ،حامـد ( .)7231بررسـی عوامـل مـؤثر بـر

فرایند شکل گیر وفادار الکترونیکی مشتریا در فروشگاهها الکترونیکـی ایـرا  .نشـریه مـدیریت
باهرگانی.387- 211 ،)3(8 ،
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باهرگانی.712- 733 ،)7(3 ،7236 ،
منتظر  ،محمد ،ابراهیمی ،علیرضا ،احمد  ،پرویز ،راهنما ،آمنه ( .)7232بررسـی عوامـل مـؤثر بـر
قصد خرید در تجارت الکترونیک .نشریه مدیریت باهرگانی.311- 336 ،)3(6 ،
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