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 چکیده:

تجارت )مطالعه موردی دانشجویان موسسه آموزش  در قبول کنندگانمصرفبررسی رفتار  هدف از این تحقیق

هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و کننده، مجموعه فعالیترفتار مصرف ،( استعالی تاکستان

وه رفتار ایی نحالکترونیکی، شناسو تجارت با افزایش تعداد کاربران اینترنتهای اخیر در سال گیرد،خدمات صورت می

کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری مصرف

تصادفی  گیرینمونه.، روش باشدمینفر  0011که تعداد آنها حدود  باشدمیدانشجویان موسسه آموزش عالی تاکستان 

اطلاعات استفاده شده است در  وتحلیلتجزیهبرای  SPSSآماری  افزارنرماست، ساده و از فرمول کوکران استفاده شده 

س از عملیات ، پشدهاستفادههای مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه فرضیه

ی، آمادگی سازمانی، محیط هنجار سازمان متغیردهد که چهار آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان می

 در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد. کنندهمصرفو ابعاد سازمانی با رفتار  سازمانی

 

 ی، تصمیم خریدالکترونیکتجارت، کنندهرفتار مصرف: کلمات کلیدی

  



 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the behavior of consumers in accepting business 

(case study of students of Takestan Higher Education Institute). Consumer behavior is a set of 

activities that are done to acquire, consume and discard goods and services. In recent years, with 

the increase in the number of Internet users and e-commerce, it is very important to identify how 

consumers behave in the digital space. This research has been done by survey method. The 

statistical population is the students of Takestan Institute of Higher Education, whose number is 

about 0011 people. , Simple random sampling method and Cochran's formula is used, SPSS 

statistical software is used to analyze the data. In the hypotheses related to this research, Spearman 

correlation coefficient is used to measure the significance of the relationship. The following is 

obtained. The test results show that the four variables of organizational norm, organizational 

readiness, organizational environment, and organizational dimensions have a significant 

relationship with consumer behavior in online commerce. 
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