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 چکیده

ایجاد ارزش برای مشتریان و منافع بلند مدت آن یعنی  ،ی حائز اهمیت استتاینترنآنچه که در کسب و کارهای 

حاضر  قیتحقحفظ مشتری و سودآوری از طریق خرید مجدد و معرفی به سایر افراد است. براین اساس 

ابعاد انگیزه و منابع مشتری چه تأثیری بر چگونگی خلق ارزش مشترک  است:پاسخ  سؤال نیدرصدد پاسخ به ا

به منظور پاسخ  دارد؟ ندگانی که از فروشگاه اینستاگرامی پوشاک خرید می کنندبا مشتری در میان مصرف کن

خلق ارزش انگیزه مشتری بر  که عبارتند از ،فرضیه در تحقیق ارائه گردیده است 9طرح شده مدهی به سوال 

اعتماد بر خلق  مشترک با مشتری تأثیر معناداری دارد،منابع مشتری بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد،

ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد؛ تعهد بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد؛ اشتیاق  بر خلق ارزش 

مشترک با مشتری تأثیر دارد،دانش بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد،مهارت بر خلق ارزش مشترک با 

ی تأثیر دارد و ارتباط بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد، خالقیت بر خلق ارزش مشترک با مشتر

ها میدانی بوده است. به  است. روش گردآوری داده کاربردیاین تحقیق براساس نوع هدف  .مشتری تأثیر دارد

فروشگاه جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان  منظور گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

هستند و فروش اینترنتی دارند های خرید پوشاک آنالین واقع در شهر رشت که دارای صفحات )اینستاگرام(  

نمونه از طریق فرمول کوکران  حداقل عنواننفر به 483می باشد. که یک جامعه نامحدود در نظر گرفته می شود.

کرونباخ بهره برداری شد که برای  مه از آلفایبرای بررسی پایایی پرسشنا محدود به دست آمد.نابرای جامعه 

 ها از معادالت ساختاری از نرم افزارهای جهت تجزیه و تحلیل دادهبدست آمد.   7/0ی متغیرها باالتر از  همه

SPSSو    SMART PLS2  خلق ارزش استفاده شد. همه فرضیه های تحقیق به جز تاثیر تعهد و دانش بر

تاثیر درصد معنادار بوده است. بیش ترین تاثیر مربوط به  99به لحاظ آماری در سطح اطمینان  مشترک با مشتری

خلق ارزش مهارت بر و کم ترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر  خلق ارزش مشترک با مشتریانگیزه مشتری بر 

    است. مشترک با مشتری
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