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 דנה צרפתי ורויטל בסאלי

פרויקט זה בוחן את התנהגות הצרכן ואת הגורמים המשפיעים על קנייתו ברשת  :. מוטיבציה לפרויקט1
האינטרנט על פי משתנים שונים. כיום רשת האינטרנט היא גלובלית והפכה לערוץ שיווק עיקרי המקנה 

הלקוחות בשוק המקוון הם , וראה צמיחה מהירה בכל רחבי העולםהזדמנויות עסקיות. השוק המקוון מ
 הטרוגניים בצרכים ובהעדפות שלהם. לפיכך, המשווקים מנסים לזהות קבוצות עם צרכים ואינטרסים דומים.

  
הלקוחות הקיימים  ור  עלעם הצמיחה של הקנייה המקוונת בעולם בעשור האחרון, השימ :. סקירת ספרות2

רכישות חוזרות, הופך לנושא חשוב לספקים באינטרנט. מספר רב של מחקרים נערכו  בצעאותם ל הניעהכדי ל
ההבנה ויצירת תנאים לאימוץ  כדי לזהות גורמים שמשפיעים על הלקוחות לעשות רכישה מקוונת חוזרת.

הנושא (, ו2000) Venkatesh and Davisהחוקרים  לפי שאותו יש לחקור בעיקרמערכות המידע הוא נושא 
. בפרויקט נתבסס על מודל (Davis, 1989פותח המודל של אימוץ טכנולוגיות )התקדם משמעותית מאז 

UTAUT2 מודל שהוא מודל הרחבה לUTAUT משלב שמונה מודלים שפותחו בעבר למודל תיאורטי אחידה. 
כנולוגיות שמיועדות לשימוש פרטי. לט UTAUTהתרומה התיאורטית של המודל היא בהתאמת מודל 

במחקרים הקודמים שיישמו להקשר ארגוני, הביצועיים הצפויים הם המשתנה העיקרי שמשפיע על אימוץ 
ם העיקריים הם ההנאה והיחס המשתני UTAUT2שימוש בה. לעומת זאת, במודל ההטכנולוגיה ו

פיע על הנכונות להשתמש בטכנולוגיה והמחברים מצאו כי תועלת. ההנאה היא הגורם הקריטי שמשעלות/
 השפעתו חזקה יותר מאשר ההשפעה של הביצועים הצפויים בהקשר פרטי. 

 
הגורמים  המסבירים אתסקירה והבנה של מודלים שונים הכנת פרויקט הגמר מתבססת על  :. מתודולוגיה3

רכישת בגדים  הנתונים בנושא הליך איסוףראשית מתבצע ת המשפיעים על קניית בגדים באתרי האינטרנט.
שלב טיוב הנתונים, הבנת הנתונים, והכנתם לקראת ניתוח  , לאחר איסוף כל הנתונים מתבצעברשת האינטרנט

המשפיעים על קניית בגדים ברשת הגורמים רגרסיה ובדיקת , הרצת קורלציה אחר מכן נבצעל .גורמים
 .האינטרנט

 
   . ממצאים4
 
כלים אלו עזרו  .נתונים פנואסוחקרנו את המצב הקיים , ת הפרויקט ביצענו סקירה ספרותיתבמסגר . סיכום5

ישנם המון משתנים  ילגלות כ נוכחנו .עולם האופנהבהקשר ללנו להעמיק בהכרת עולם מערכות המידע 
, וניתוחובבניית סקר הייתה זאת הזדמנות לצבור ניסיון עבורנו  .קניית בגדים ברשת האינטרנטהמשפעים על 

 האקדמיות אשר רכשנו במהלך התואר.לנהל פרויקט מתחילתו ועד סופו וליישם את השיטות והמתודולוגיות 
 

 


