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השפעה של אופן הצגת מידע על קבלת ההחלטות  
 של הצרכנים בקניה מקוונת

 מדגם
(.  HIT)בניסוי השתתפו סטודנטים ממכון טכנולוגי חולון 

  20רובם בטווח הגילאים בין , מהמשתתפים הם גברים 75%
מהם בעלי הכנסה למשק   50% -מהם רווקים ו 80%, 29לבין 

 .₪  10,000 - 5,000בית של 

 מודל מחקר

 ניסוי

t- stat השערות מקדם 

 H2 0.624 2.243 נתמכת

 H3a 0.833 5.386 נתמכת

 H3b 0.901 5.182 נתמכת

 H4a 0.653 3.684 נתמכת

 H4b 0.829 4.561 נתמכת

 ממצאים סטטיסטיקה תיאורית

 דיון ומסקנות
o לא נמצא שלאופן הצגת המידע באתר לרכישה מקוונת יש השפעה ישירה או בעקיפין על הנכונות של הצרכן הן לבצע

 .רכישה באתר והן לחזור אליו
o נמצא שלתועלת הנתפסת ולהנאה הנתפסת יש השפעה ישירה על הנכונות של הצרכן הן לבצע רכישה באתר והן לחזור

 .  אליו
oלא נמצא שלשליטה הנתפסת יש השפעה ישירה על הנכונות של הצרכן הן לבצע רכישה באתר והן לחזור אליו. 
oולכן יש השפעה בעקיפין על הנכונות של  , נמצא שלקלות השימוש הנתפסת יש השפעה ישירה  על התועלת הנתפסת

 .הצרכן הן לבצע רכישה באתר והן לחזור אליו
 

 השערות מחקר
H1 :  לאופן הצגת המידע באתר לביצוע רכישה מקוונת יש השפעה

 .על התועלת הנתפסת של האתר למשתמש
H2 :לקלות השימוש הנתפסת יש השפעה על התועלת הנתפסת. 
H3 :  לתועלת הנתפסת יש השפעה על הנכונות לרכוש באתר ועל

 .הנכונות לחזור אליו 
H4 :  להנאה הנתפסת יש השפעה על הנכונות לרכוש באתר ועל

 .הנכונות לחזור אליו 
H5 :  לשליטה הנתפסת יש השפעה על הנכונות לרכוש באתר ועל

 .הנכונות לחזור אליו 
 

H1 
H2 

H3a 

H3b 

H4a 

H4b 

H5a 

H5b 

  
 ממוצע

סטית  
 מקסימום מינימום תקן

מספר  
 תצפיות

 34 7 1 1.49 4.88 תועלת נתפסת

 34 7 3 0.88 6.03 קלות שימוש נתפסת

 34 7 3 1.29 5.91 שליטה נתפסת

 34 7 1 1.5 4.89 הנאה נתפסת

 34 7 1 1.8 4.74 נכונות לרכוש

 34 7 1 1.99 4.62 נכונות לחזור


