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בגדים  רכישת המשפיעים על גורמים 

 באינטרנט
 ר אירנה מילשטיין"ד: מנחה אקדמי רויטל בסאלי ודנה צרפתי: מציגות

 מטרת פרויקט
 

 .משפיעים על נכונות המשתמשים לרכוש בגדים באינטרנטהבחינת הגורמים         

 

 מדגם
 

כלי המחקר בפרויקט הוא שאלון  

ברשתות  , HIT))אשר הופץ במכללה 

בדואר  , בסמאטרפונים, החברתיות

המדגם  . עבודהאלקטרוני ובמקומות 

  37מתוכם )משיבים  99הסופי מכיל 

 (.גברים

 

 

 דיון ומסקנות

רגל ומאמץ צפוי יש השפעה חיובית ישירה על  ה, תועלת/יחס עלות, למשתנים ביצועיים צפויים

 .נכונות המשתמש לרכוש בגדים באינטרנט ועקיפה על הרכישה בפועל

והשפעה חברתית יש השפעה על נכונות המשתמש הנאה , לא נמצא שלמשתנים תנאים מקלים

 .לרכוש בגדים באינטרנט

 ההסבר האפשרי הוא שרוב המשתתפים בסקר . הוסר לפי מדד המהימנותתנאים מקלים המשתנה

 . 36 -למתחת הם בגיל 

 חיובית ישירה על רכישת הבגדים באתר הרגל יש השפעה למשתנהeBay .גברים רוכשים  , כמו כן

 .בהשוואה לנשים eBayבאתר יותר בגדים 

 

H1 : הצפויים  שהביצועים ככל

נכונות  כך , גבוהים יותר

המשתמש לרכוש בגדים  

 .באינטרנט גבוהה יותר

H2 :  ככל שקל יותר לרכוש

כך נכונות  , בגדים באינטרנט

המשתמש לעשות את זה  

 .גבוהה יותר

H3 :  ככל שההשפעה

כך  , החברתית חזקה יותר

נכונות המשתמש לרכוש  
 .בגדים באינטרנט גבוהה יותר

H4 :  ככל שיש יותר תנאים

שמקלים על רכישת הבגדים  

כך נכונות  , באינטרנט

המשתמש לעשות את זה  

 .גבוהה יותר

H6 :  ככל שהיחס עלות תועלת

כך נכונות  , גבוה יותר

המשתמש לרכוש בגדים  
 .באינטרנט גבוהה יותר

 השערות המחקר
השפעה  

 חברתית

תנאים  

 מקלים

 הנאה

 

יחס עלות 

 תועלת

 הרגל

 

מאמץ  

 צפוי

ביצועים  

 צפויים

נכונות לבצע  

 רכישה

רכישה  

 בפועל

 מקסימום מינימום תקן סטית ממוצע

 7 1 1.610 3.958 צפויים ביצועים

 7 1 1.412 5.207 צפוי מאמץ

 7 1 1.562 3.340 חברתית השפעה

 7 1 1.620 4.235 הנאה

 7 1 1.476 4.956 תועלת יחס עלות

 7 1 1.614 2.758 הרגל

בגדים   נכונות לרכוש

 באינטרנט
4.695 1.752 1 7 

 t-static מקדם השערה

H1 0.193 2.346 >>   נתמכת 

H2 0.388 3.529 >>   נתמכת 

H3 >>   לא נתמכת 

H4 >>   לא נתמכת 

H5 >>   לא נתמכת 

H6 0.204 2.143 >>   נתמכת 

H7 0.424 5.701 >>   נתמכת 

H8 0.255 2.319 >>   נתמכת 

H9 >>   נתמכת לא 

H10 >>   לא נתמכת 

H1 

H2 

H3 

H5 

H6 

H7 

H8 

H4 H9 

H7 : ככל שהמשתמש רגיל יותר

כך  , לרכוש בגדים באינטרנט

הנכונות שלו לעשות את זה 
 .גבוהה יותר

H8 :  ככל שנכונות המשתמש

לרכוש בגדים באינטרנט גבוהה  

כך הוא רוכש יותר , יותר

 .בפועל

H10 

H5 :  ככל שרכישת הבגדים

כך  , באינטרנט מהנה יותר

נכונות המשתמש לעשות את  
 .  זה גבוהה יותר

H9 :  ככל שיש יותר תנאים

שמקלים על רכישת הבגדים  

כך המשתמש רוכש  , באינטרנט

 .יותר בפועל

 

H10 : ככל שהמשתמש רגיל

, יותר לרכוש בגדים באינטרנט

 .כך הוא רוכש יותר בפועל
 

 ממצאים סטטיסטיקה תיאורית

 כיווני המשך

 של הפרויקט מיישם את המודל
Venkatesh et al. (2012 .)  מחקרים

עתידיים יכולים לשלב את המודל עם  

 .מודלים אחרים

 במחקרים עתידיים כדאי לפנות

לבחון  כדי , לאוכלוסיה מגוונת יותר

השפעה של תנאים מקלים ולחדד את 

 .ההשפעה של נתונים דמוגרפיים


