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 چکيده
انداز کسب و کار الکترونیکی،  به واسطه رقابت بسیار زیاد توصیف شده و محیط بازار با امروزه چشم

هنگام خرید ،  اي بهسرعتی  باال و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده

ر تجربه خریدشان به دنبال لذت و هیجان هستند. موج ها داند. آنتر از گذشتهماهرتر و با تجربه

 يدهایمصرف کنندگان به خر يرگی میموثر بر تصمهایی که درصدد شناسایی عواملی پژوهش

هاي خریداران الکترونیکی، حالت آیند که بر نگرشی بر مینترنتیا هاي در فروشگاه یکیالکترون

ها هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایتهنگام، رضایت بهها، کیفیت خدمات بهروانی آن

مصرف  يریگ میعوامل موثر بر تصمتاثیر گذارند، رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی 

ی انجام بهداشت ی وشیمحصوالت آرا ینترنتیا يدر فروشگاه ها یکیالکترون يها دیخر و کنندگان

ي مشتریانی است که تجربه یکبار خرید الکترونیکی را  هکلیشده است. جامعه آماري این پژوهش 

به منظور جمع آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است. .دارند هاي تحت وباز فروشگاه

نامه و پایایی پرسشنامه هاي پرسشروایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی  تأییدي گویه

خ اندازه گیري شد . سرانجام جهت آزمون فرضیه هاي تحقیق از با استفاده از آزمون آلفاي کرونبا

شود. نتایج آزمون فرضیه ها مًوید این است که بین عوامل روش تحلیل عاملی تأییدي استفاده می

اجتماعی و تصمیم به خرید الکترونیکی  رابطه معنی داري وجود ندارد. همچنین نتایج دیگر 

مل شخصی، عوامل فرهنگی، عوامل روانی باورها و عقاید، انگیزه تحقیق بیانگر این است که بین عوا

 و تصمیم به خرید الکترونیکی ارتباط معنی داري وجود دارد. 

 

خرید الکترونیکی، عوامل اجتماعی ، عوامل شخصی ، عوامل فرهنگی ،عوامل  :يديکل واژگان

 روانی، باورها و عقاید، انگیزه
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  تورج صادقی

 

بررسی عوامل موثر بر تصميم گيري مصرف کنندگان به خریدهاي 

 هاي اینترنتیالکترونيکی در فروشگاه

 بهداشتی( –)مطالعه موردي محصوالت آرایشی 
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 مقدمه

 

یر پیشرفت در زمینه ارتباطات و فن آوري اطالعات منجر به شکل گیري و توسعه شکل جدیدي از روش هاي فروش در سال هاي اخ        

نترنت بازاري است که در آن فروشندگان و خریداران می توانند به صورت مستقیم یهمچون تجارت آنالین و از طریق اینترنت گردیده است. ا

 (.1391)نوري، هاي سنتی وجود دارد، معامالت و تبادالت خود را اداره نمایند یریدخرده فروشو فراتر از محدودیت هاي طبیعی که در خ

همچنین تاثیر اینترنت بر بخش خرده فروشی بیش از سایر بخش هاي تجاري و بازرگانی بوده است که منجر به خلق خرده فروشی 

نقل از  1997، 1باکس ی باشد )م امکان مقایسه فرصت هاي منحصر به فرد یکی از مزایاي خرید آنالین، الکترونیکی یا آنالین گردیده است. 

تر، میزان رسمیت آن کمتر می باشد به عنوان مثال دیگر نیازي به خروج از منزل  ی( همچنین خریدهاي الکترونیک خصوص 1391 ي،نور

ابت در این حوزه سبب ایجاد یک نوع چالش براي آنالین در حال رشد می باشد، اما شدت رق  خریداران جدید رنمی باشد. اگر چه شما

فروشندگان گردیده است که چگونه مشتریان خود را حفظ کنند. توسعه و حفظ وفاداري مشتري به صورت تنگاتنگی با سودآوري و رشد 

 (1391ي،نقل از نور 1993:  2)ریچهلدبلند مدت شرکت در ارتباط می باشد. 

 مستقیم ارتباط طریق از خدمات کاال و خرید و اطالعات جستجوي براي تا دهد می مصرف کنندگان به را نامکا این دیجیتال بازاریابی محیط

 ظواهري مانند براساس بلکه ، نیست کاال خرید از واقعی براساس تجربه ، دیجیتال صورت به خرید.کنند  اقدام هاي اینترنتی فروشگاه با

 تعامل چگونگی و کننده ارتباطات مصرف به زیادي حد تا آن انجام و اینترنتی خرید پس قبول. است استوار تبلیغات و اطالعات شکل، تصویر،

 مراحلی که. شود بررسی باید که است نهفته ترغیب و تصمیم گیري مهم فرایند یک خرید، عمل هر وراي در. بستگی دارد ها سایت با افراد

 و کننده مصرف ذهنی به ساختار بستگی ، نماید خریداري سایتی چه از و را نوع کاالیی چه بگیرد تصمیم تا کند می طی کننده مصرف

 ( .1386نمایید ) یزدان پرست، می اعمال به خرید کننده مصرف ذهن ساختن معطوف براي که بازاریابان دارد هایی محرك

یکی در فروشگاه هاي اینترنتی محصوالت هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل موثر در تصمیم گیري مصرف کنندگان به خریدهاي الکترون

 آرایشی و بهداشتی می باشد.

 مروري بر ادبيات  -2
 به نسبت مشتري دانش و اینترنتی خرید تجربه نقش بررسی: الکترونیکی اعتماد عنوان تحت پژوهشی ( در1389) کاشانی مومن و لطیفی

ر این مطالعه ضمن تبیین اهمیت اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیکی، د امنیت صورت گرفته است ایجاد هايمکانیزم و اطالعات کاربري

از بین عوامل موثر بر « هاي ایجاد امنیتسطح دانش مشتري نسبت به کاربري اطالعات و مکانیزم»و « تجربه خرید اینترنتی»بر دو عامل 

مل بر اعتماد مشتریان ایرانی به صورت تجربی مورد مطالعه و اعتماد الکترونیکی، تمرکز شده است و با انجام مطالعه میدانی اثر این عوا

 .باشددهد که هر دو عامل مذکور، بر سطح اعتماد مشتریان ایرانی موثر میبررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می

بانکداري اینترنتی بانک  ارائه مدل مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدي موثر بر تصمیم خرید مشتریان"(1390دیواندري وهمکاران)

با امکان ارائه خدمات بدون خطا و  باطراحی سیستم هاي ارائه دهنده خدمات اینترنتی به صورتی ایمن و نتایج پژوهش نشان می دهد،"ملت

گی قطعی به مشتریان، ارائه خدمات متنوع اینترنتی، اطالع رسانی به موقع در خصوص این خدمات، آموزش مشتریان در خصوص چگون

استفاده ازاین خدمات و تالش در راستاي ایجاد نگرش مثبت در مشتریان با طراحی بسته هاي تبلیغاتی مناسب بانک ها می توانند به 

 جایگاه متمایزي در ارائه خدمات اینترنتی به مشتریان دست یابند.

 قصد در عقالیی کنش و شده ریزي برنامه رفتار خودمختاري، هاي نظریه کاربرد عنوان تحت پژوهشی در (1391) و همکاران الهی خائف

شناسایی عوامل تعیین کننده قصد خرید آنالین  با هدف  (ایرانیان سفر رویال مسافربري شرکت تارنماي مطالعه؛ مورد) آنالین خرید

تارنما، قصد خرید آنالین را نشان می دهد که کیفیت درك شده از تارنماي شرکت، از طریق اعتماد به  نتایج صورت گرفته است.  مشتریان

ایج تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن آنکه تاثیر نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی بر قصد خرید آنالین آنها نیز مورد تایید قرار گرفت. نت

رگذار نبوده است. نتایج همچنین نشان می دهد که جنسیت مشتریان و لذت و خوشی ناشی از تعامل با تارنما، بر قصد خرید آنالین آنها اث

 .این پژوهش، مدیریت این شرکت را در راستاي ارتقا و بهبود خدمات اینترنتی به مشتریان کمک خواهد نمود

 پژوهش مدل یک توسعه آنالین با هدف خرید قصد در اطالعات گسیختگی و بار اثراضافه عنوان تحت پژوهشی در( 2006) فرد دي ویس و

صورت   یکپارچه مدل یک در آنالین مشتریان خرید قصد و ریسک ادراك شده بر اطالعات گسیختگی و اطالعات بار اضافه اثر بررسی به که

 بر عالوه خرید اینترنتی وجود دارد تجربه مشتري و خرید قصد و اطالعات بار اضافه بین مثبت رابطه یک دهد می نشان گرفته است. نتایج

                                                           
1 Bakos 
2 Reichheld 
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 بین ، رابطه ریسک ادراك شده همچنین نیست توجه قابل رابطه مشتري خرید قصد و اطالعات ختگیگسی بین که کنند می تایید نتایج این

 کند.تعدیل می مشتري خرید قصد مورد در اطالعات گسیختگی و اطالعات بار اضافه

 اعتماد و اجتماعی رحضو واسطه: الکترونیکی تجارت در خرید قصد و گذشته عنوان خرید تحت پژوهشی ( در2012) 3 همکاران ویسبرگ و

 رگرسیون تحلیل کمک با خرید اینترنتی قصد و گذشته اینترنتی خریدهاي تجربه بین اعتماد و اجتماعی حضور میانجی نقش بررسی با هدف

 بهبود را اداعتم و اجتماعی حضور نمودهاي باید اینترنتی هاي طراحی فروشگاه در که رسیدند نتیجه این به رابطه، تأئید بر افزون چندمتغیره

 .یابد افزایش خرید قصد تا داد

 خرید در تصمیم به نسبت کنندگان مصرف ذهنی وضعیت در اطالعات بار اضافه ( در پژوهشی تحت عنوان اثرات2009)4یو چن و همکاران 

 بررسی و شده، درك طالعاتا بار اضافه و خرید اینترنتی تجربه بر اطالعات، فیلترینگ مکانیزم اینترنتی با هدف بررسی نقش خرید محیط

 اضافه درك به منجر غنی دهد اطالعاتنتایج نشان می .تصمیم گیري صورت گرفته است به وضعیت ذهنی نسبت  به مربوط اطالعات بار اثر

 برروي عاتاطال کند. ابزار فیلترتصمیم خرید ایجاد می به نسبت بدتر ذهنی حالت کنندگان بعدا در مصرف بیشترمی شود. و اطالعات بار

 . مصرف اطالعاتی به کار گرفته نمی شود بار اضافه به عنوان اکسیري براي پدیده  است تاثیر را کم کند اما اینترنتی ممکن  خرید تجربه

 باشند. روبرو اطالعات بار اضافه تر جدي مشکل است با ممکن کار تازه کنندگان

 فرضيات تحقيق 

 فرضيه اصلی تحقيق 

  یشیمحصوالت آرا ینترنتیا يهادر فروشگاه یکیالکترون يهادیخر بر مصرف کنندگان يریگ میموثر بر تصم عواملتعیین تاثیر- 

 ی بهداشت

 فرضيات  فرعی تحقيق

  هاي اینترنتی محصوالت بر تصمیم گیري مصرف کنندگان به خریدهاي الکترونیکی در فروشگاه اجتماعیعوامل تعیین تاثیر

 بهداشتی -یآرایش

 یهاي اینترنتی محصوالت آرایشفروشگاه گیري مصرف کنندگان به خریدهاي الکترونیکی دربر تصمیم ر عوامل شخصیتاثی تعیین- 

 بهداشتی

 یهاي اینترنتی محصوالت آرایشگیري مصرف کنندگان به خریدهاي الکترونیکی در فروشگاهبر تصمیمفرهنگی عوامل  تاثیر تعیین- 

 بهداشتی

 آرایشی هاي اینترنتی محصوالتفروشگاه گیري مصرف کنندگان به خریدهاي الکترونیکی دربر تصمیمعوامل روانى تاثیر  تعیین-

 بهداشتی.

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش -3
( کامل تر بوده ،  مبناي 2003از میان مدلهاي مختلف خرید آنالین و عوامل موثر بر تصمیم گیري مصرف کنندگان ، از آنجا که مدل کارل )

 ار گرفته است لذا مدل مفهومی این تحقیق  بر این اساس ارائه شده است .این تحقیق قر

                                                           
3 . Weisberg & et al  
4 . Yu-Chen Chen 
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 (2003 5ی. منبع: )  کارلکیالکترون يهادیخر

 روش تحقيق -4
 باشد کهارتباطی می -این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی است، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي و جزو تحقیقات علی

حقیق در جامعه آماري با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بررسی شد. در نهایت نیز با استفاده از آزمون رگرسیون خطی متغیرهاي ت

 استفاده شده است.ساده و چندگانه فرضیه هاي اصلی و فرعی پژوهش 

 گيري. جامعه آماري و روش نمونه4.1
 گیري در این تحقیق انتخاب شد.ها به کل جامعه به عنوان مبناي نمونهم یافتهگیري در دسترس  براي تعمیدر این تحقیق از روش نمونه

گاهی اوقات انتخاب نمونه به صورت تصادفی مصرف کنندگان و خریداران، محصوالت آرایش و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفتند. 

از نمونه گیري در دسترس استفاده می کند. نمونه  یاغیرتصادفی مشکل وحتی در برخی موارد غیرممکن است. در چنین شرایطی پژوهشگر

گیري در دسترس، گروهی از اعضاي جامعه هستند که انتخاب آنها فقط به خاطر سهولت در نمونه گیري بوده است. مزیت آشکار این روش 

وانایی پژوهشگر در تعمیم سهولت در نمونه گیري و سادگی آن است و نقطه ي ضعف آن سوگیري احتمالی در یافته هاي تحقیق و عدم ت

صورتی که امکان استفاده از روش هاي  ي واقعی جامعه نیست و درنماینده ي انتخاب شده معرف ویافته هاي پژوهش است زیرا نمونه

 (.1387نژاد پاریزي،. )ایراناحتمالی نمونه گیري وجود دارد از این روش باید اجتناب کرد

تر بیانجامد، تواند به نتایج دقیقي بزرگ میبراي پژوهشگران بوده است. واضح است که یک نمونهمحاسبه حجم نمونه یک چالش همیشگی 

 .بر استولی افزایش حجم نمونه معموالً هزینه

توان تا حد زیادي نسبت به محاسبه حجم نمونه کافی با در نظر گرفتن سطح هاي آماري میبا استفاده از روش و بر اساس حجم نمونه 

شود در این پژوهش براي ان مشخص، مطمئن بود. قبل از محاسبه حجم نمونه باید چند شاخص را درباره جامعه هدف و نمونه تعیین اطمین

 تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران براي محاسبه حجم نمونه نامحدود استفاده شده است.

 .دارند، چقدر استتعداد کل افرادي که در حیطه موضوع تحقیق شما قرار  :(N) حجم جامعه

 :ي مورد نیاز براي برآورد نسبت جامعهحجم نمونه

 
 که در آن:

z : عدد بحرانی جدول نرمال در سطح خطايα  درصد درنظر گرفته ایم 95است که چون ضریب اطمینان را. 

 لذا: 

 

                                                           
5 Carl MC Daniel 
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p: قرار می  5/0آن نداریم آنرا مساوي دهند که چون هیچ اطالعی در خصوص ها نظر مینسبت افرادي است که در جهت تأیید فرضیه

 .دهیم

d:  قرار می دهیم 05/0دقت برآورد یا حداکثرخطایی است که در این تحقیق آن را مساوي 

 :+ حجم نمونه را تعیین کنیم، داریم/-%5ي خطاي و حاشیه 0.5، انحراف استاندارد %95اگر بخواهیم با اطمینان لذا با توجه به مقادیر 

 
 

 ه است.شد در نظر گرفته 385حجم نمونه برابر  این تحقیق در بنابراین

پرسشنامه توزیع گردید که از این بین تعداد  410شود. جهت افزایش اعتبار تحقیق تعداد می 385در نتیجه حجم نمونه مورد نظر برابر با 

 قابلیت استفاده در تحلیل آماري نداشت. پرسشنامه به علت نقص در ورود اطالعات  9پرسشنامه بازگردانده نشد. همچنین تعداد  16

 هاآوري داده. ابزار جمع4.2
آوري خواهد شد. در این روش، با طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه آماري، اطالعات مورد نیاز در خصوص موضوع مورد بررسی، جمع

گیري از دار که با بهرههاي هدفاي از پرسشت از مجموعهآوري اطالعات، عبارت استرین ابزار جمعپرسشنامه به عنوان یکی از متداول

ها از طریق پرسشنامه )پرسشنامه بسته( و آوري داده(. جمع1378سنجند )خاکی، گو را میهاي گوناگون، نظر یا دیدگاه فرد پاسخمقیاس

 باشد. اي میگزینه 5مقیاس پرسشنامه طیف لیکرت 

 ساختار پرسشنامه

 تعداد سواالت مربوطه سؤاالت متغیر ردیف

 5 5الی  1 عوامل اجتماعی 1

 5 10الی  6 عوامل شخصی 2

 7 17الی  11 عوامل فرهنگی 3

 11 28الی  18 عوامل روانی 4

 5 33الی  28 تصمیم گیري مصرف کنندگان  5

 

بر روي لینک مربوطه شده بود و مشتریان ابزار گرد اوري اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است  که در سایت هاي فروش بار گذاري 

هاي مختلف در اختیار پاسخ کلیک نماید تا پرسشنامه را پر نماید لینک پرسشنامه از طریق ارسال ایمیل و قرار دادن لینک در سایت

 data اند .نتایج حاصله دردهندگان گذاشته شد. که از این میان تنها کسانی که تجربه خرید اینترنتی داشته اند به پرسشنامه پاسخ داده 

base   سایت طراحی شده جمع آوري گردید. 

 . آزمون پایایی پرسشنامه 4.3
براي ارزیابی روایی ابزار تحقیق از آزمون آلفاي کرونباخ به شرح جدول زیر استفاده شده است. مطابق با جدول زیر، مقدار ضریب آلفاي 

باشند. بنابراین مدل می 7/0شود، این ضرایب  همگی باالتر از بطوري که مالحظه می کرونباخ و پایایی ترکیبی نشان داده شده است.

 گیري )پرسشنامه( از پایایی سازه مناسبی برخوردار است.اندازه

 : پایایی ترکيبی و آلفاي کرونباخ متغيرهاي اصلی تحقيق4جدول 

 پایایی متغير ردیف

 836/0 عوامل اجتماعی 1

 752/0 عوامل شخصی 2

 703/0 عوامل فرهنگی 3

 885/0 عوامل روانی 4

 839/0 تصميم گيري مصرف کنندگان 5

 تجزیه و تحليل داده:ها

 Amos Graphicsافزار ( با استفاده از نرمCFAهاي تحقيق)ؤلفهمتایيدي  یعامل يلتحل
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-گیرند. سپس مولفهتر هستند، مورد تحلیل قرار میسوال یا بیش 4هایی که داراي هاي تحقیق، ابتدا مولفهبراي انجام تحلیل عاملی مولفه

شود که این دو مرحله پیش نیاز معادله ساختاري شوند. یادآوري میگیري بررسی میسوال هستند در مدل اندازه 4هایی که داراي کمتر از 

 در مدل نهایی هستند.

شان در دارند، اثرگذاري 4/0یرد. سواالتی که بار عاملی کمتر از گبررسی اعتبار مدل: بدین منظور بارهاي عاملی هر سوال مد نظر قرار می

 (.1390مدل کمتر از حد پذیرفته شده است و بهتر است از مدل حذف گردند تا در برازش مدل مشکلی رخ ندهد)هومن،

-شود. همانرسی میشاخص هاي برازش مدل بر اساس شاخص هایی که در فصل سوم آورده شده است بر model fitبررسی برازش مدل: 

توان شاخص مورد پذیرش قرار گیرند، مدل به طور مناسب برازش شده است. در صورت عدم تحقق این امر، می 4گونه که بیان شد چنانچه 

برازش مدل ها بهبود یافته و گیري( استفاده کرد؛ تا این شاخصاز ارتباط بین سایر متغیرهاي اثرگذار بر سواالت )ارتباط بین خطاهاي اندازه

و در  تأیید گردد. البته در صورت برقراري ارتباط بین خطاها ارتباط منطقی آنها نیز از طریق مراجعه به پرسشنامه باید مورد تأیید قرار گیرد

 گردد.صورت عدم تأیید، سوالی که داراي بار عاملی کمتر است حذف می

 تحليل عاملی تأیيدي عوامل جمعيت شناختی 
 سوال می باشد. مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب جدول زیر ارائه شده است. 8 این بعد داراي

 
 مدل تایید جمعیت شناختی

 شاخص هاي نيکویی برازش مدل تأیيد عاملی جمعيت شناختی

 وضعیت مقدار قابل قبول مقدار کسب شده شاخص

GFI 0.912 GFI>90% قبول 

CFI 0.902 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 2.58  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 0.045 RMSEA<0.08 قبول 

 

با توجه به جدول فوق کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد پذیرش قرار گرفته اند. با توجه به 

 G F I  ،0.912ن جدول مشاهده می شود مقدار این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است. همانطور که در ای

ها به صورت مشترك در کوواریانس و هاواریانس نسبی می باشد. این بدین معنی است که مقدار 0.9محاسبه شده است که بیشتر از معیار 

می  0.9از حد نساب  محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر C F I ،0.902سطح مناسبی ارزیابی می شود. همچنین مقدار شاخص 

 مدل با نیست اي رابطه هیچ متغیرها بین آن در که مستقل اصطالح به مدل یک مقایسه طریق بهبود از باشد. بدین معنی که مقدار

و  3محاسبه شده است. استاندارد این مقدار  2.58در سطح مناسبی قرار دارد. در نهایت مقدار کاي دو بر درجه آزادي  نظر، مورد پیشنهادي

است. در نهایت  شده مشاهده متغیرهاي بین همپراشی الگوي با هماهنگ نظر مورد باشد. این به آن معنی است که مدل کمتر از آن می
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می باشد و بنابراین می  0.08محاسبه شده است. که کمتر از معیار  0.045مقدار  R M  S E Aتقریب یا همان  مجذورات میانگین ریشة

 توان بیان نمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود.

 
 

 تحليل عاملی تأیيدي عوامل اجتماعی

 ئه شده است.سوال می باشد. مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب نمودار ارا 5این بعد داراي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل تاییدي عوامل اجتماعی

 

 اند.در جدول بعد شاخص هاي برازش مدل تحليل عاملی تأیيدي عوامل اجتماعی بررسی شده

 شاخص هاي نیکویی برازش مدل تأیید عاملی عوامل اجتماعی

 وضعیت مقدار قابل قبول مقدار کسب شده شاخص

GFI 0.916 GFI>90% قبول 

CFI 0.973 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 2.34  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 0.056 RMSEA<0.08 قبول 

 
با توجه به جدول فوق کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد پذیرش قرار گرفته اند. با توجه به 

 G F I  ،0.916شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود مقدار  این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید

ها به صورت مشترك در کوواریانس و هاواریانس نسبی می باشد. این بدین معنی است که مقدار 0.9محاسبه شده است که بیشتر از معیار 

می  0.9است که این شاخص نیز بیشتر از حد نساب  محاسبه شده C F I ،0.973سطح مناسبی ارزیابی می شود. همچنین مقدار شاخص 

 مدل با نیست اي رابطه هیچ متغیرها بین آن در که مستقل اصطالح به مدل یک مقایسه طریق بهبود از باشد. بدین معنی که مقدار

و  3است. استاندارد این مقدار محاسبه شده  2.34در سطح مناسبی قرار دارد. در نهایت مقدار کاي دو بر درجه آزادي  نظر، مورد پیشنهادي

است. در نهایت  شده مشاهده متغیرهاي بین همپراشی الگوي با هماهنگ نظر مورد کمتر از آن می باشد. این به آن معنی است که مدل

راین می می باشد و بناب 0.08محاسبه شده است. که کمتر از معیار  0.056مقدار  R M  S E Aتقریب یا همان  مجذورات میانگین ریشة

 (.1390توان بیان نمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود. )هومن،

 تحليل عاملی تأیيدي عوامل شخصی

 ارائه شده است. 9سوال می باشد. مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب شکل  5این بعد داراي 
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 مدل تاییدي عوامل شخصی

 اندرازش مدل تحليل عاملی تأیيدي عوامل شخصی بررسی شدهدر جدول بعد شاخص هاي ب
 شاخص هاي نیکویی برازش مدل تأیید عاملی عوامل شخصی

 وضعیت مقدار قابل قبول مقدار کسب شده شاخص

GFI 0.923 GFI>90% قبول 

CFI 0.980 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 1.46  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 0.051 RMSEA<0.08 لقبو 

 

با توجه به جدول فوق کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد پذیرش قرار گرفته اند. با توجه به 

 G F I  ،0.923این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود مقدار 

ها به صورت مشترك در کوواریانس و هاواریانس نسبی می باشد. این بدین معنی است که مقدار 0.9ت که بیشتر از معیار محاسبه شده اس

می  0.9محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر از حد نساب  C F I ،0.980سطح مناسبی ارزیابی می شود. همچنین مقدار شاخص 

 مدل با نیست اي رابطه هیچ متغیرها بین آن در که مستقل اصطالح به مدل یک مقایسه ریقط بهبود از باشد. بدین معنی که مقدار

و  3محاسبه شده است. استاندارد این مقدار  1.46در سطح مناسبی قرار دارد. در نهایت مقدار کاي دو بر درجه آزادي  نظر، مورد پیشنهادي

است. در نهایت  شده مشاهده متغیرهاي بین همپراشی الگوي با هماهنگ نظر مورد کمتر از آن می باشد. این به آن معنی است که مدل

می باشد و بنابراین می  0.08محاسبه شده است. که کمتر از معیار  0.052مقدار  R M  S E Aتقریب یا همان  مجذورات میانگین ریشة

 توان بیان نمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود.

 يل عاملی تأیيدي عوامل فرهنگیتحل

 سوال می باشد. مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب جدول ارائه شده است. 7این بعد داراي 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انددر جدول بعد شاخص هاي برازش مدل تحليل عاملی تأیيدي عوامل فرهنگی بررسی شده
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 شاخص هاي نیکویی برازش مدل تأیید عوامل فرهنگی

 وضعیت مقدار قابل قبول مقدار کسب شده خصشا

GFI 0.925 GFI>90% قبول 

CFI 0.901 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 1.24  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 0.079 RMSEA<0.08 قبول 

 

گرفته اند. با توجه به  با توجه به جدول فوق کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد پذیرش قرار

 G F I  ،0.925این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود مقدار 

در  ها به صورت مشتركکوواریانس و هاواریانس نسبی می باشد. این بدین معنی است که مقدار 0.9محاسبه شده است که بیشتر از معیار 

می باشد.  0.9محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر از معیار  C F I ،0.901سطح مناسبی ارزیابی می شود. همچنین مقدار شاخص 

 پیشنهادي مدل با نیست اي رابطه هیچ متغیرها بین آن در که مستقل اصطالح به مدل یک مقایسه طریق بهبود از بدین معنی که مقدار

و کمتر از آن  3محاسبه شده است. استاندارد این مقدار  1.24مناسبی قرار دارد. در نهایت مقدار کاي دو بر درجه آزادي در سطح  نظر، مورد

 میانگین است. در نهایت ریشة شده مشاهده متغیرهاي بین همپراشی الگوي با هماهنگ نظر مورد می باشد. این به آن معنی است که مدل

می باشد و بنابراین می توان بیان نمود  0.08محاسبه شده است. که کمتر از معیار  0.079مقدار  R M  S E Aتقریب یا همان  مجذورات

 (.1390که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود. )هومن،

 تحليل عاملی تأیيدي عوامل روانی
 الف: انگیزش

 این بخش در قالب جدول ارائه شده است. سوال می باشد. مدل تحلیل عاملی تأییدي  5این بعد داراي 

 
 اند.در جدول بعد شاخص هاي برازش مدل تحليل عاملی تأیيدي عوامل روانی انگيزش بررسی شده

 روانی انگیزش شاخص هاي نیکویی برازش مدل تأیید عوامل

 وضعیت مقدار قابل قبول مقدار کسب شده شاخص

GFI 0.968 GFI>90% قبول 

CFI 0.945 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 2.67  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 0.063 RMSEA<0.08 قبول 

  

 

با توجه به جدول فوق کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد پذیرش قرار گرفته اند. با توجه به 

 G F I  ،0.968ست. همانطور که در این جدول مشاهده می شود مقدار این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تأیید شده ا

ها به صورت مشترك در کوواریانس و هاواریانس نسبی می باشد. این بدین معنی است که مقدار 0.9محاسبه شده است که بیشتر از معیار 
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می باشد.  0.9ه این شاخص نیز بیشتر از معیار محاسبه شده است ک C F I ،0.945سطح مناسبی ارزیابی می شود. همچنین مقدار شاخص 

 پیشنهادي مدل با نیست اي رابطه هیچ متغیرها بین آن در که مستقل اصطالح به مدل یک مقایسه طریق بهبود از بدین معنی که مقدار

و کمتر از آن  3ندارد این مقدار محاسبه شده است. استا2.67در سطح مناسبی قرار دارد. در نهایت مقدار کاي دو بر درجه آزادي  نظر، مورد

 میانگین است. در نهایت ریشة شده مشاهده متغیرهاي بین همپراشی الگوي با هماهنگ نظر مورد می باشد. این به آن معنی است که مدل

وان بیان نمود که می باشد و بنابراین می ت 0.08محاسبه شده است. که کمتر از معیار  0.063مقدار  R M  S E Aتقریب یا همان  مجذورات

 برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود.

 تحليل عاملی تأیيدي عوامل روانی 

 

 سوال می باشد. مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب جدول ارائه شده است. 6این بعد داراي 

 
 .اندقاید بررسی شدهدر جدول بعد شاخص هاي برازش مدل تحليل عاملی تأیيدي نتایج باور و ع

 شاخص هاي نیکویی برازش مدل تأیید نتایج باور و عقاید

 وضعیت مقدار قابل قبول مقدار کسب شده شاخص

GFI 0.955 GFI>90% قبول 

CFI 0.932 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 2.27  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 0.061 RMSEA<0.08 قبول 

ص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد پذیرش قرار گرفته اند. با توجه به با توجه به جدول فوق کلیه شاخ

 G F I  ،0.955این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود مقدار 

ها به صورت مشترك در کوواریانس و هاواریانس نسبی این بدین معنی است که مقدار می باشد. 0.9محاسبه شده است که بیشتر از معیار 

می  0.9محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر از حد نساب  C F I ،0.932سطح مناسبی ارزیابی می شود. همچنین مقدار شاخص 

 مدل با نیست اي رابطه هیچ متغیرها بین آن در که لمستق اصطالح به مدل یک مقایسه طریق بهبود از باشد. بدین معنی که مقدار

و  3محاسبه شده است. استاندارد این مقدار  2.27در سطح مناسبی قرار دارد. در نهایت مقدار کاي دو بر درجه آزادي  نظر، مورد پیشنهادي

است. در نهایت  شده مشاهده متغیرهاي بین همپراشی الگوي با هماهنگ نظر مورد کمتر از آن می باشد. این به آن معنی است که مدل

می باشد و بنابراین می  0.08محاسبه شده است. که کمتر از معیار  0.061مقدار  R M  S E Aتقریب یا همان  مجذورات میانگین ریشة

 (.1390توان بیان نمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود)هومن،

 به خرید تحليل عاملی تأیيدي تصميم

 سوال می باشد. مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب جدول ارائه شده است. 5این بعد داراي 
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 اند.در جدول بعد شاخص هاي برازش مدل تحليل عاملی تأیيدي تصميم به خرید بررسی شده
 شاخص هاي نیکویی برازش مدل تأیید تصمیم به خرید

 وضعیت قبولمقدار قابل  مقدار کسب شده شاخص

GFI 0.914 GFI>90% قبول 

CFI 0.945 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 2.18  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 0.058 RMSEA<0.08 قبول 

با توجه به جدول فوق کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد پذیرش قرار گرفته اند. با         

،  G F Iه این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود مقدار توجه ب

ها به صورت کوواریانس و هاواریانس نسبی می باشد. این بدین معنی است که مقدار 0.9محاسبه شده است که بیشتر از معیار  0.914

محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر از حد  C F I ،0.945ی می شود. همچنین مقدار شاخص مشترك در سطح مناسبی ارزیاب

 نیست اي رابطه هیچ متغیرها بین آن در که مستقل اصطالح به مدل یک مقایسه طریق بهبود از می باشد. بدین معنی که مقدار 0.9نساب 

محاسبه شده است. استاندارد این  2.18ر نهایت مقدار کاي دو بر درجه آزادي در سطح مناسبی قرار دارد. د نظر، مورد پیشنهادي مدل با

است. در  شده مشاهده متغیرهاي بین همپراشی الگوي با هماهنگ نظر مورد و کمتر از آن می باشد. این به آن معنی است که مدل 3مقدار 

می باشد و بنابراین  0.08محاسبه شده است. که کمتر از معیار  0.058مقدار   R M  S E Aتقریب یا همان  مجذورات میانگین نهایت ریشة

 می توان بیان نمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود.

 مدل ساختاري

 در این بخش مدل ساختاري مرتبط با ابعاد متغیر هاي تحقیق در قالب شکل زیر ارائه شده است:
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 اند.دل تحليل عاملی تأیيدي مدل ساختاري بررسی شدهدر جدول بعد شاخص هاي برازش م

 شاخص هاي نیکویی برازش مدل تأیید مدل ساختاري

 وضعیت مقدار قابل قبول مقدار کسب شده شاخص

GFI 0.901 GFI>90% قبول 

CFI 0.923 0.90<CFI<1 قبول 

CMIN/df 1.23  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 0.042 RMSEA<0.08 قبول 

ه به جدول فوق کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد پذیرش قرار گرفته اند. با توجه به با توج

 G F I  ،0.901این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود مقدار 

ها به صورت مشترك در کوواریانس و هاواریانس نسبی می باشد. این بدین معنی است که مقدار 0.9از معیار  محاسبه شده است که بیشتر

می  0.9محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر از حد نساب  C F I ،0.0.923سطح مناسبی ارزیابی می شود. همچنین مقدار شاخص 

 مدل با نیست اي رابطه هیچ متغیرها بین آن در که مستقل اصطالح به مدل یک سهمقای طریق بهبود از باشد. بدین معنی که مقدار

و  3محاسبه شده است. استاندارد این مقدار  1.23در سطح مناسبی قرار دارد. در نهایت مقدار کاي دو بر درجه آزادي  نظر، مورد پیشنهادي

است. در نهایت  شده مشاهده متغیرهاي بین همپراشی الگوي با نگهماه نظر مورد کمتر از آن می باشد. این به آن معنی است که مدل
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می باشد و بنابراین  0.08محاسبه شده است. که کمتر از معیار  0.042مقدار  R M  S E Aتقریب یا همان  مجذورات میانگین ریشة

 توان بیان نمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود. می

ها بر یکدیگر است و معناداري این ضرایب به طور خالصه آورده شده میزان ضرایب رگرسیونی که بیانگر میزان اثرگذاري مولفه در جدول زیر

  است.

 هاي تحقیق)آزمون فرضیات(ضرائب رگرسیونی مولفه

   
   

یه
رض

ف
 

 بر مولفه تاثیر مولفه
ضریب 

 رگرسیونی
 عدد معناداري

نتیجه بررسی 

 فرضیه

 رد 1.91 0.11 تصمیم به خرید اعیعوامل اجتم 1

 تائید 4.14 0.52 تصمیم به خرید عوامل شخصی 2

 تائید 2.25 0.17 تصمیم به خرید عوامل فرهنگی 3

 تائید 2.74 0.38 تصمیم به خرید عوامل روانی 4

 
 

 

 

 نتيجه گيري  و پيشنهادات 
دهدکه از بین والت آرایشی و بهداشتی  بررسی شد. نتایج نشان میدر این تحقیق عوامل موثر بر تصمیم گیري در خرید الکترونیکی محص

عوامل موثر بر تصمیم گیري در خرید الکترونیکی محصوالت آرایشی و بهداشتی، عوامل اجتماعی کمترین تاثیر را در خرید الکترونیکی 

یکی محصوالت آرایشی و بهداشتی  دارند.  با توجه محصوالت آرایشی و بهداشتی  دارد، و عوامل شخصی بیشترین تاثیر را در خرید الکترون

ها و نتایج تحقیق، پیشنهاداتی جهت عوامل موثر بر تصمیم گیري در خرید الکترونیکی محصوالت آرایشی و بهداشتی مطرح می به یافته

 گردد : 

 سازي روشن و واضح در خصوص خریدهاي اینترنتی در میان مردم.سازي و زمینهفرهنگ

 ایجاد اطمینان در مورد امنیت داد و ستد در خصوص استفاده از اینترنت در خرید.آموزش و 

 باشد.هاي کالهبردار که مستلزم حضور فعال دولت در این خصوص میجلوگیري از سایت

 دید واحدهاي ذیربطهاي معتبر با صالحراهنمایی و ایجاد سایت

 باند اینترنت در داخل ایران هاي استفاده از اینترنت و افزایش پهنايکاهش هزینه

 هاي به موقع و سهولت تحویل در زمان خرید کاالتحویل

 هاکننده و کیفیت گرافیک سایت بوجود آوردن اطالعات مشتاق
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