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 چکیده

ای است کننده آنالین مسیلهنگرش مصرفرو، از این .افزایش پیدا کرده استبا توسعه اینترنت، خرید آنالین 

در هنگام خرید آنالین  ربررسی عوامل موثپژوهش حاضر، هدف  .که توجه محققین را به خود جلب کرده است

، مدل مفهومی از این عوامل تحقیقاتبا بررسی  .استکننده نسبت به تصمیم خریدشان بر روی نگرش مصرف

پیشین جهت پژوهشگران های  گیری از پرسشنامه با بهره ها داده .ه شدئدر ایران ارا رسی روابط بین آنهاجهت بر

که تاثیر مستقیم نگرش پژوهش ترین فرضیه این  مهم .دهندگان طراحی شد گیری نگرش پاسخ اندازه

نظر از موقعیت مکانی یا زمانی  مشابه تحقیقات گذشته و صرف ،ین استالکننده بر تصمیم خرید آن مصرف

کننده  ارتباط مستقیم عوامل فنی یک وبسایت با نگرش مصرف ،پژوهشاین دیگر یافته  .مورد تایید قرار گرفت

خرید اینترنتی تاثیر مستقیم و پیچیدگی بین بردن آنالین با از تجربه خرید  .باشد میآنالین نسبت به خرید 

از تفاوت گسترده این نوع از کسب و نشان های خارجی با این پژوهش،  پژوهشاختالف نتایج  .مثبتی دارد

بسترهای اجتماعی، فرهنگی و فنی ایران که حاکی از تفاوت  کارها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها دارد

 .است

 

  معادالت ساختاری سازی ، مدل ، تصمیم خرید ، خرید آنالین کننده آنالین رفتار مصرف: کلیدي واژگان
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 مقدمه
کردن حجم باالیی از اطالعات توان بعنوان بخشی از مزایای اینترنت بواسطه فراهمهای اینترنتی را میفروششده در رشد مشاهده

هنوز تا رسیدن به توان کامل این پدیده، صاحبان . (Bonn, Furr & Susskind, 1999)بشکلی سریع و ارزان بشمار آورد 

کنند نیاز دارند تا از خریداران آنالین، چیزی که استفاده می  ل توزیعبعنوان یک کانا  کسب و کارهایی که از تجارت الکترونیک

 آنالین تبدیلتواند به یک خریدار آنالین می خرند، دلیل خرید آنها بصورت آنالین، و اینکه چطور یک خریدار غیربصورت آنالین می

زمانیکه این اطالعات در دسترس باشد، خرده فروشان . درک شفافی داشته باشند ،تا بدین شکل فروش خود را افزایش دهند شده

کنندگان آتی نیز ایجاد کنند کنندگان موجود و همچنین جذب مصرفتوانند استراتژی روشنی را جهت حفظ مصرفمی

(Nucifora, 1997; Roha & Henry, 1998). ای است که محققین بسیاری کننده آنالین مسئله از این گذشته، نگرش مصرف

  Cheung et al, 2003; Wu, 2003; Liao and Shi, 2009; Darley, Blankson and)کرده است درگیررا 

 Luethge, 2010) . فروشگاه یک از خرید باعث کننده مصرف تصمیم کننده تعیین معیارهای کدام که است اینسوال اساسی 

بردن به پیهدف اصلی از هدایت این تحقیق نیز  (Lowengart and Tractinskky, 2001). شود می مشخص الکترونیکی

 .دنموثر باش کننده نسبت به تصمیم خرید آنالین توانند بر روی نگرش مصرفعواملی است که می

 
 در .(McKnight et al., 2002; Wu et al., 2010)ای مبنی بر اعتماد به دیگران است بطور کلی میل به اعتماد، خواسته

که آن یک ویژگی فردی است که بر اساس تجربه و محیط  شدو مشخص  گرفتتمایل به اعتماد را مورد بحث قرار  پژوهش دیگر

وب و . درباره متغیر تجربه خرید آنالین انجام شده استی تحقیقات متعدد .)Lee and Cheung, 2001( فرهنگی استوار است

 هدر مطالع. )Lymayem and Cheung, 2011( با تصمیم خرید آنالین در ارتباط است استمرار استفاده از اینترنت بطور مثبتی

کننده نسبت به فروشنده آنالین دارد که بدین  های مختلف، اعتماد به فروشندگان آنالین تاثیر مثبتی بر نگرش مصرففرهنگ

د که آشنایی با یک نشواهد دیگری بر این داللت دار .)Jarvenpaa et al., 2000( گذارد ترتیب بر تمایل بر خرید آنها تاثیر می

Heart, 2006;  (Garbarino and Strahilevitz, 2004; Gefen andفروشگاه آنالین نیز این تاثیر مثبت را بدنبال دارد 

07)Stranahan and Kosiel, 20.  به در جهت کاهش ریسک ادراکی معامالت در محیط اینترنتی و افزایش اعتماد ادراکی

 فروشندگان. های شخص ثالث را در وب سایت خودشان در معرض نمایش قرار دهندهای اینترنتی بایستی بیمهفروشنده، شرکت

 افزایش باعث سایتشان وب در اعتباری کارت هاینشان یا اعتماد عالمت وب، ایبیمه مهرهای مانند دیهتائی دادن نشان با توانندمی

رویکرد  .)McCole et al., 2010(کنند کاهنده ریسک عمل می مشابهکه  )Wu et al., 2010( شوندد به اعتماد افرا گرایش

و سهولت استفاده  (Zhang and Von Dran, 2002)بری محیط، طراحی و ناو مختلفی از جملههای آورانه نیز در جنبهفن

(Devaraj et al., 2002; Stern and Stafford, 2006)  سایت و بطور رو، بخش فنی وباز این. گرفته استمورد بررسی قرار

 .ندمورد ارزیابی قرار گرفت پژوهششود در این مشخص مواردی که منجر به سهولت استفاده از یک وبسایت فروش آنالین می

 ;Doolin et al., 2005)یک پیشگو در راستای تصمیم و نیت جهت خرید آنالین  مشابه ،گذشته اظهار دارند که نگرشمطالعات 

Hernández et al., 2010; Ha and Stoel, 2009) های با اندازه کوچک تا متوسط رونیک در شرکتالکت تجارت پذیرش یا

 دارند پدیده این از مستقیمی تجربه که افرادی برای براین، عالوه. (Grandón et al., 2011; Nasco et al., 2008)باشد می

al., 2010)(Hernández et ، بود خواهد دسترس قابل ذهنشان در تر راحت نگرش این (Fazio and Zanna, 1981). 
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2
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 :ارائه شده است 1نمودار تحقیق بصورت مدل مطالعات پیشین اساس بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق: 1 نمودار

 :اند به این قرار تنظیم شده وجه به مدل مفهومی، فرضیه های تحقیقبا ت

 .دارد تاثیر مستقیم بر نگرش نسبت به خرید آنالین  میل باطنی به اعتماد:  1فرضیه 

 . دارد تاثیر مستقیممحصول بر نگرش نسبت به خرید آنالین   سیاست برگشت:  2فرضیه 

 . دارد تاثیر مستقیمبر نگرش نسبت به خرید آنالین   تجربه خرید آنالین:  3فرضیه 

 . دارد تاثیر مستقیمبر نگرش نسبت به خرید آنالین   به فروشندگان آنالین اعتماد:  4فرضیه 

 . دارد تاثیر مستقیمبر نگرش نسبت به خرید آنالین   های شخص ثالثاعتماد به بیمه:  5فرضیه 

 . دارد تاثیر مستقیمبر نگرش نسبت به خرید آنالین   سیستم نظرها و پیشنهادات:  6فرضیه 

 . دارد تاثیر مستقیمبر نگرش نسبت به خرید آنالین  سایت  وباز   سهولت استفاده:  7فرضیه 

 . دارد تاثیر مستقیمآنالین  بر تصمیم خرید  کننده نسبت به تصمیم خرید آنالین نگرش مصرف:  8فرضیه 

 
  روش تحقیق

جامعه آماری  .کننده پیش روی خرید محصوالت یا خدمات از طریق اینترنت است بررسی نگرش مصرف پژوهشهدف از انجام این 

 .کنند  که برای این تحقیق در نظر گرفته شده است افرادی هستند که محصوالت یا خدمات مختلفی از طریق اینترنت خریداری می

که دارای تحصیالت دانشگاهی بوده و همچنین حداقل یک بار از طریق کنندگانی است مصرفنمونه استفاده شده در تحقیق از میان 
                                                           
1
 Propensity to trust 

2
 Return policy 

3
 Online shopping experience 

4
 Trust to vendors 

5
 Trust on third party assurances 

6
 Comments and recommendations system 

7
 Ease of use 

8
 consumer attitude toward online buying intention 

فروشندگان اعتماد به 

 آنالین

   نگرش نسبت به 

 خرید آنالین

سیستم نظرها و 

 پیشنهادات

 

 سهولت استفاده

 

 تصمیم خرید آنالین

 

   میل باطنی به اعتماد
 

 سیاست برگشت
 

 تجربه خرید آنالین
های اعتماد به بیمه

 شخص ثالث

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

 

     . باشدآزمون میپیش هنگامدلیل این انتخاب بر اساس اطالعات جمعیت شناختی بدست آمده  .اند انجام داده اینترنت خریدی را

های مورد نظر بر حسب دارا بودن  در این روش، نمونه. باشد قضاوتی می و بصورت  غیر احتمالی نوع روش نمونه گیری ازرو، از این

شود که طبقه محدودی از  گیری زمانی استفاده می از این روش نمونه. شوند نظر انتخاب می بهترین شرایط برای ارائه اطالعات مورد

برای اندازه گیری نگرش  وانجام گرفته  با سواالت بسته پرسشنامهطریق ها از آوری دادهجمع روش .افراد اطالعات مورد نظر را دارند

منابع مورد استفاده جهت تنظیم سواالت پرسشنامه مرتبط با هر متغیر در . از طیف لیکرت بهره گرفته شده است کنندهمصرف

 .آورده شده است 1 جدول
 منابع مورد استفاده جهت تنظیم سواالت پرسشنامه: 1جدول

 

 منبع متغیر مورد نظر

 Cheung and Lee (2001)  اعتماد میل باطنی به

 Lewis (2006) سیاست برگشت

 Cheung and Lee (2001) اعتماد به بیمه های شخص ثالث

 Limayem and Cheung (2011)  تجربه خرید آنالین

 Cheung and Lee (2001) اعتماد به فروشندگان آنالین

 سیستم نظرها و پیشنهادات
)2004kim et al., ( 

Häubl and Trifts (2000) 

Chen (2012) 

 Chen, Gillenson and Sherrell, (2002) سهولت استفاده

 Bearden (1985) Oliver and نگرش نسبت به خرید آنالین

 تصمیم خرید آنالین
adapted from Andrews et al. (2007) 

(1999) et al. Karahanna 

 

محتیوای ییک آزمیون معمیوال توسیط       رواییی . پرسشنامه از طریق یک لینک و بصورت آنالین در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت 

بررسیی و  ور میورد   این پرسشنامه توسط استاد راهنما دکتر کرباسی  روایی. شود میافرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین 

، از پاییایی همسیانی درونیی از طرییق     (پرسشینامه )ها  ابزار گردآوری داده  به منظور سنجش پایایی همچنین. تایید قرار گرفته است

پرسشینامه هیای    از بین تعداد. ارائه شده است 2جدول روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب بدست آمده هر متغیر در 

از اینیرو، جهیت    .باشدکمتر می پژوهشدر این  پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت که از تعداد مطلوب مورد نیاز 111 ارسالی، تعداد

دلیل این انتخاب عدم وابستگی بیه توزییع نرمیال و حجیم     . است استفاده شده tramS-SLtاز نرم افزار   پژوهشبررسی مدل این 

 . باالی نمونه در استفاده از این نرم افزار می باشد

                                                           
1
 Non-probability 

2
 Validity 

3
 Reliability  
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 یافته ها

 :ارائه شده است 2 ، وضعیت تاهل براساس جدول ، تحصیالت ، سن جنسیتاز قبیل پاسخ دهندگان   اطالعات جمعیت شناختی

 اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 1جدول 

 متغیر تعداد درصد متغیر تعداد درصد

 جنسیت   تاهلوضعیت   

 مرد 71 % 65 مجرد 61 % 56

 زن 37 % 34 متاهل 44 % 41

 بدون پاسخ 2 % 1 بدون پاسخ 5 % 4

 سن   تحصیالت  

 سال و کمتر 21 3 % 3 دیپلم و پایین تر 1 % 1

 31تا  21 53 %48 کاردانی 4 % 4

 41تا  31 42 % 38 کارشناسی 33 % 35

 51تا  41 7 % 7 کارشناسی ارشد 55 % 51

 سال و بیشتر 51 3 % 3 دکتری 7 % 7

 بدون پاسخ 2 % 1 بدون پاسخ 4 % 3

 

سیت  ا کیفیت مدل ساختاری به معنیای آن . گیری و مدل ساختاری پژوهش آزمون شوداندازهقبل از آزمون فرضیه باید کیفیت مدل

افیزار بیا   وابسته را دارند یا خیر؟ در این حالت از یکی از معیارهای موجیود در نیرم  بینی متغیر که آیا متغیرهای مستقل توانایی پیش

افیزار بیه صیورت    همچنیین ایین شیاخص را در نیرم    . شیود نیز گفته می Q2شود که به آن ضریب عنوان اعتبار افزونگی استفاده می

CV_R نشان میچنانچه این مقدار مثبت باشد می. دهند          تیوان نتیجیه گرفیت کیه میدل سیاختاری از کیفییت مناسیب برخیوردار

 .باشد می

شیود،  میی  نمیایش داده  CV_Cگیری از شاخص اشتراک با رواییی متقیاطع کیه در نیرم افیزار بیه صیورت        برای کیفیت مدل اندازه

هر بلوک یا هیر   به منظور سنجش کیفیتترکیبی، متوسط واریانس استخراجی های اشتراک، پایایی از شاخص ،همچنین. سنجندمی

ای سنجش کیفیت پیش بینی متغیرهای مستقل برای متغیر وابسته از ضریب تعیین بر. شودهایش استفاده میمتغیر مکنون با گویه

 . ها در جدول زیر قابل مشاهده استنتایج این شاخصشود که نیز استفاه می

                                                           
1
 Demographic 

2
 Gender 

3
 Age 

4
 Education 
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دهید کیه همیه     باشید و ایین نشیان میی     باالتر می 5/1، متوسط واریانس استخراجی همه سازهای پژوهش از 2براساس نتایج جدول 

ترکیبی متغیرها نییز بیاالتر   پایایی . درصد واریانس آن سازه را تبیین کنند 51حداقل اند های هر سازه یا متغیر مکنون، توانستهگویه

 . باشد که نشان می دهد که همه گویه های یک متغیر با یکدیگر سازگاری درونی دارندمی 7/1از 

یکیدیگر در   ها بیا باشد که نشان از همبستگی میان گویهمی 7/1همچنین ضریب آلفای کرونباخ همه متغیرهای پژوهش نیز باالتر از 

باشید و  به دلیل اینکه برای همه متغیرها منفی نمیی ( CV_C)شاخص اشتراک با روایی متقاطع . کنددرون هر سازه را مشخص می

در مورد مدل ساختاری با توجه به اینکه ضیریب تعییین   . باشد، نشان از کیفیت مطلوب مدل های اندازه گیری داردباالتر از صفر می

باشید   میی  نییز مثبیت  ( CV_R)و شاخص افزونگی با رواییی متقیاطع   دهند، متغیرهای درون زای مکنون مقادیر باالیی را نشان می

 .نشان از مطلوب بودن مدل ساختاری می باشد

 گیري و ساختاريهاي کیفیت مدل اندازهشاخص: 2جدول

 

متوسط واریانس 

  استخراجی
  ضریب تعیین  پایایی ترکیبی

ضریب آلفاي 

  کرونباخ

شاخص افزونگی 

  با روایی تقاطع

 شاخص اشتراک

  با روایی تقاطع

  تقاطع

 74/1 51/1 سهولت استفاده
 

77/1  51/1 

 67/1 11/1 81/1 56/1 31/1 67/1 نگرش نسبت به خرید

 74/1  75/1  83/1 74/1 تجربه خرید آنالین

سیستم نظرها و 

 پیشنهادات
52/1 75/1  76/1  52/1 

اعتماد به بیمه هاي 

 شخص ثالث
64/1 84/1  76/1  64/1 

 51/1  73/1  53/1 51/1 سیاست برگشت

 54/1  83/1  66/1 51/1 میل باطنی به اعتماد

 58/1  73/1  73/1 58/1 اعتماد به فروشنده

                                                           
1
 AVE 

2
 Composite Reliability 

3
 R Square 

4
 Cronbach's Alpha 

5
 CV-R 1-SSE/SSO 

6
 CV_C 1-SSE/SSO 
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 52/1 17/1 33/1 37/1 76/1 52/1 تصمیم خرید

. بهره گرفته شده است tramS-sltبه منظور تعیین معنی داری فرضیه های پژوهش، همانطور که پیش از این اشاره شد از نرم افزار 

الزم به ذکر می باشد فاصیله اطمینیان بیرای نتیایج ایین تحقییق در        .بیان می شوندهر فرضیه به تفکیک این تحقیق نتایج در ادامه 

 . استدر نظر گرفته شده % 35سطح 

بیا توجیه بیه فاصیله     . اسیت و نتیجه فرضیه ارائیه شیده      مسیر تاثیرپذیری،   مقادیر آزمون تیشامل به تفکیک هر متغیر ها  فرضیه

فرض اثر متغیر مسیتقل بیر    قرار بگیرد -36/1تا + 36/1 بازه ی اطمینان در نظر گرفته شده، در صورتی که مقدار آماره تی متغیر در

توان فرضیه صیفر  اگر آماره تی در این بازه قرار نگیرد نشان دهنده معنی داری فرضیه پژوهش می باشد و می ولیشود  وابسته رد می

 .باشد را تایید کرد و فرضیه جایگزین که همان فرضیه تحقیق می رد کرد 15/1را با سطح معنی داری 

 
 .خرید آنالین تاثیر مستقیم دارد میل باطنی به اعتماد بر نگرش نسبت به: فرضیه اول

 نتایج فرضیه اول: 2جدول 

 نتیجه فرضیه مسیر تاثیرپذیري مقدار آزمون تی متغیر

 رد فرضیه 116/1 311/1 میل باطنی به اعتماد

 

 .خرید آنالین تاثیر مستقیم دارد سیاست برگشت بر نگرش نسبت به: فرضیه دوم
 نتایج فرضیه دوم: 3جدول 

 نتیجه فرضیه مسیر تاثیرپذیري آزمون تیمقدار  متغیر

 رد فرضیه -118/1 132/1 سیاست برگشت

 

 .تجربه خرید آنالین بر نگرش نسبت به خرید آنالین تاثیر مستقیم دارد: فرضیه سوم
 نتایج فرضیه سوم: 4جدول 

 نتیجه فرضیه مسیر تاثیرپذیري مقدار آزمون تی متغیر

 تایید فرضیه 481/1 545/5 تجربه خرید آنالین

 

 .اعتماد به فروشندگان آنالین بر نگرش نسبت به خرید آنالین تاثیر مستقیم دارد: فرضیه چهارم
    نتایج فرضیه چهارم: 5جدول 

 نتیجه فرضیه مسیر تاثیرپذیري مقدار آزمون تی متغیر

 رد فرضیه 114/1 146/1 اعتماد به فروشندگان آنالین

                                                           
1
 T-statistic 

2
 Coefficient path 
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 .بیمه های شخص ثالث بر نگرش نسبت به خرید آنالین تاثیر مستقیم دارداعتماد به :  فرضیه پنجم
 نتایج فرضیه پنجم: 6جدول 

 نتیجه فرضیه مسیر تاثیرپذیري مقدار آزمون تی متغیر    

 رد فرضیه 165/1 417/1 اعتماد به بیمه های شخص ثالث

 

 .خرید آنالین تاثیر مستقیم دارد سیستم نظرها و پیشنهادات بر نگرش نسبت به:  فرضیه ششم
 نتایج فرضیه ششم: 7جدول 

 نتیجه فرضیه مسیر تاثیرپذیري مقدار آزمون تی متغیر

 رد فرضیه 181/1 172/1 سیستم نظرها و پیشنهادات

 

 .خرید آنالین تاثیر مستقیم دارد سهولت استفاده بر نگرش نسبت به: فرضیه هفتم
 نتایج فرضیه هفتم: 8جدول 

 نتیجه فرضیه مسیر تاثیرپذیري مقدار آزمون تی متغیر   

 تایید فرضیه 211/1 845/2 سهولت استفاده

 

 .نگرش نسبت به خرید آنالین بر تصمیم خرید آنالین تاثیر مستقیم دارد: فرضیه هشتم
 نتایج فرضیه هشتم: 9جدول 

 نتیجه فرضیه مسیر تاثیرپذیري مقدار آزمون تی متغیر  

 تایید فرضیه 613/1 131/8 خرید آنالین نگرش نسبت به

 

نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر نگرش به خرید آنالین تنهیا سیهولت اسیتفاده و تجربیه قبلیی خریید       

. و از طرفی نگرش مثبت در صورت افزایش منجر به تصمیم خرید بیشتر خواهید شید   شود مینگرش مثبت به خرید به  آنالین منجر

 .نیز مبنی بر تاثیر نگرش بر تصمیم انجام کاری که فرد داشته است مطابقت دارد   Ajzenو  Fishbeinاین نتایج با مدل 

 

 گیري بحث و نتیجه

مشخص شد که  نیز پژوهش در این مبنی بر تاثیر مستقیم نگرش بر روی تصمیم و نیت، Ajzenو  Fishbein پژوهشبا توجه به 

از اساسی ترین موارد . مستقیم می گذارد اثرصمیم خرید کننده جهت ت نگرش با ضریب تاثیرپذیری باالیی بر روی نیت مصرف

این ارزش . استبرای مصرف کنندگان  نسبت به خرید سنتی بیشترایجاد ارزش  ،انگیزشی برای مصرف کنندگان آنالین در ایران

  .باشداز جمله موارد قابل اشاره می های مختلفارسال سریع، ارائه تخفیف در مناسبت .باشد مالی یا غیر مالیتواند می
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ر استفاده از اینترنت بطور مثبتی بر تصمیم استمرا و تناوب داشتند، انذعا 2111 سال در gniehC و Leramirهمانطور که 

، توصیف صریحی از محصول بیان شودبدین منظور می توان . نیز مورد تایید قرار گرفت پژوهشدارد که در این  اثرخرید آنالین 

 بهره بردجهت معرفی محصول یا خدمت  ویدئواز همچنین می توان . مصرف کننده یک ارتباط احساسی با آن برقرار کند کهبطوری

کنندگان را از طریق توانند مصرففروشندگان آنالین همچنین می. تا بدین شکل یک هویت واقعی به محصول یا خدمت داده شود

 بخش سواالت متداول 
 
(FAQs)دارند  با فرآیند خرید آنالین آشنا کنند و اطالعاتی که مصرف کنندگان تا مرحله خرید به آنها نیاز

  .در اختیارشان قرار دهند

های آماری، سهولت استفاده مانند مسیریابی محصوالت که در سال و بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل پژوهشپس از انجام 

مشخص شد که این عامل ارتباط مستقیمی با نگرش نسبت به خرید  ،و همکارانش انجام شد gnihی توسط پژوهشطی  2112

کنندگان قرار خواهد عواملی که به از میان بردن هرگونه پیچیدگی در فرآیند خرید بینجامد مورد استقبال مصرف ،بنابراین. دارد

این افزایش . شگاه را افزایش دهنداری صفحات فروذسایت، سرعت بارگ فروشندگان آنالین می توانند با طراحی روان تر وب. گرفت

 مانند تبلت و تلفن های هوشمند الزمهمراه تنها برای کامپیوتر بلکه با توجه به رشد استفاده از دستگاه های ارتباطی ه سرعت ن

ت و فرآیند گشختلف ارتباطی می تواند های مطراحی نرم افزار سازگار با دستگاه .شود اعمالبرای این قبیل از  دستگاه ها نیز  است

استفاده از امکانات جستجو با اعمال فیلترهای متنوع است تا بدین شکل زمان  ،پیشنهاد بعدی. سایت را تسهیل بخشدگذار در وب

"سریع تکمیل خودکار"توان با اضافه کردن ویژگی این کار را می. کننده جهت پیدا کردن محصول مورد نظر کاهش یابدمصرف
در   

گنجاندن بخش پشتیبانی  ،کنندگانجهت فراهم کردن سهولت بیشتر برای مصرف. توسعه دادهنگام نوشتن در قسمت جستجو 

گیری نیازهای اطالعاتی مشتریان است که نتیجه آن تسهیل در فرآیند تصمیم ساختنکمک شایانی به برطرف سایت آنالین در وب

 .خرید آنالین خواهد بود
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