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 چکیده

 

رداخته شده پ زمان و هزینه بر تمایل به سمت خرید آنالین جوییصرفهتجربه پیشین خرید،  تأثیردر این تحقیق به 

است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این 

فرمول کوکران تعیین گردید.  بر اساسنفر،  051 هانمونهتحقیق شامل مشتریان هواپیمایی شرکت ماهان تشکیل دادند. تعداد 

، از آمار توصیفی نظیر میانگین، هاداده لیوتحلهیتجز. شدهاقتباس( 7102همکاران )امه یئو و اطالعات از پرسشن یآورجمعبرای 

و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین  فراوانی، حداقل، حداکثر

 ه تجربهنشان داد ک هادادهلیزرل انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل  افزارنرم و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از هادادهنرمال بودن 

به  نگرش بر زمان در جوییصرفه شاتیگرا .دارد تأثیر آنالین خدمت دریافت به سمت نگرش بر آنالین استفاده از قبل استفاده

 .دارد أثیرت آنالین خدمات دریافت ه سمتب نگرش بر هزینه در جوییصرفه شاتیگرا .تأثیر دارد آنالین خدمات دریافت سمت

 .دارد تأثیر آنالین خدمات دریافت به سمت رفتاری تمایالت بر آنالین خدمات دریافت به سمت نگرش

 

 

در  جوییصرفهدر هزینه، گرایشات  جوییصرفهدریافت خدمات آنالین، گرایشات  به سمتنگرش  کلمات کلیدی:

ت خدمات آنالیندریاف به سمتزمان، تمایالت رفتاری 



 

 

 

 

Abstract 

In this research, the impact of past shopping experience, saving time and cost on the 

desire to buy online has been addressed. The method of this research is descriptive and has a 

field survey. The statistical population of this study consisted of Mahan Airlines customers. 

The number of samples was 150, based on the Cochran formula. Yeo et al. (2017) questionnaire 

was used to collect information. Data analysis was performed using descriptive statistics such 

as mean, frequency, minimum, maximum, and standard deviation for describing the society. In 

inferential statistics, Kolmogrov's statistical technique was used to determine the normality of 

the data and to analyze the path analysis using Lisrel software accepted. Data analysis and 

results showed that the experience of using before online use has an impact on the attitude 

toward online service. Time-saving approaches affect on attitudes toward online services. Cost-

saving practices have an impact on the attitude to receiving online services. The attitude to 

receiving online services has an impact on behavioral tendencies toward online services. 

 

Keywords: Attitudes toward online services, Cost-saving tendencies, Time-saving 

tendencies, Behavioral tendencies to receive online services 
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