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  چكيده

 

مانند ارزش آگاهي و نگرش نسبت به خرید  کنندگانمصرفقيمت بر نگرش  تأثيرات هدف از مطالعه حاضر بررسي 

آنالین، درک سودمندی، درک سهولت استفاده، درک ریسک است. جامعه آماری این تحقيق را مشتریان فروشگاه آنالین دیجي 

مشتری آنالین،  29ز ا هاداده یآورجمعفرمول کوکران تعيين گردید برای  بر اساسنفر،  29 هانمونهاستایل تشكيل دادند. تعداد 

فاوت های متهای آماری و آزمونگيری از روشپژوهش و نتيجه سؤاالتاز یک پرسشنامه خودآموزی استفاده شد. پاسخگویي به 

 -ها از آزمون کلموگروفجهت بررسي نرمال بودن داده .گردید افزار اس پي اس اس و ایموس استفادهبا استفاده از نرم

 یابيدلمو از فن  مؤلفهسازی عوامل کليدی هر و مشخص سؤاالتجهت تأیيد روایي  یيدیتأحليل عاملي اسميرنف، از آزمون ت

که  دهديمنتایج نشان  .استگردیده  استفاده شدهیآورجمعهای معادالت ساختاری جهت بررسي برازش مدل پژوهش با داده

 دارند و درک سودمندی، درک تأثيرآنالین  کنندگانمصرف یدخرنگرش بر درک سودمندی، درک سهولت استفاده، درک ریسک 

 دارند. تأثيرآنالین  کنندگانمصرف یدخرنگرش بر قيمت  گریلتعدسهولت استفاده، درک ریسک با نقش 

 

 کنندگانمصرفقيمت، درک سودمندی، درک سهولت استفاده، درک ریسک نگرش  کلمات کلیدی:

 

Abstract 

 

 

The purpose of this study is to investigate the effects of prices on consumer attitudes such 

as the value of knowledge and attitude toward online shopping, understanding of utility, 

understanding ease of use, and risk perception. The statistical society of this study was created 

by customers of the online DJ Store. The sample size was 92, based on the Cochran formula. 

A total of 92 online clients were selected using a self-learning questionnaire. Responding to 

the research questions and the conclusions of the statistical methods and different tests were 

used using SPSS and Imus software. The Kolmogorov-Smirnov test was used to verify the 

normality of the data. To confirm the validity of the questions and to identify the key factors 

of each component and to determine the structural equation modeling model to verify the fit of 

the research model with the aggregated data Has been used. The results show that 

understanding the utility, understanding of ease of use, and risk perception affect the attitude 

of online purchasers. Understanding the utility, understanding of ease of use, and understanding 

of risk with the role of price moderator influence the attitude of online purchasers. 
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