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یافته ها-3
به حاصل از تحلیل آماری نشان داد سودمندی درک شده بر نگرش نسبت T-VALUEدر پژوهش حاضر مقادیر 

ثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید در برنامه رسانه اجتماعی اینستاگرام نیز تا. برنامه تاثیر مستقیم و معناداری دارد
به طور معنا در بررسی متغیر تعدیل گر جنسیت، آماره تی حاصل از رگرسیون خطی نشان داد که جنسیت. دارد

.  داری رابطه ی سودمندی درک شده و نگرش به اپلیکیشن را تعدیل می کند
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