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 چکیده

 در که زمان آن از. بود نامفهوم بازاریابی تبلیغات، بدون قرن این در. است بیستم قرن جادوی تبلیغات،

 امروزی مفهوم به تولید و گشت دگرگونی دجار یکباره صنعت و داد رخ صنعتی انقالب هجدهم قرن اواخر

 های شکل. کردند پیدا بازاریابی نوین های شیوه به نیاز خود کاالی فروش برای فروشندگان. گرفت شکل

 تحولی واقع در اینترنت آمدن پدید با و آورد وجود به ها انسان زندگی در ای عمده تغییرات ارتباطی نوین

 داده قرار تاثیر تحت را بشری زندگی و شده پدیدار تبلیغات و تجارت ارتباطی، های سیستم در عظیم

 گرفته نظر در نفر 571 تعداد با تهران منطقه پنج  شهروندان شامل حاضر تحقیق آماری جامعه. است

 پیرسون همبستگی ضریب و اسمیرنوف -کولموگروف شیوه و spss افزار نرم از استفاده با و. است شده

 نظر در فرضیه سه هر گرفتن قرار تایید مورد از نشان نتایج و گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد را ها داده

  .باشد می شده گرفته

 

 مشتری رضایت اینترنتی، تبلیغات نوین، تبلیغات تبلیغ،واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مقدمه

 دوره هر های پیشرفت با متناسب و داشته زیادی تغییرات زمان، گذر طی تبلیغ منظور به استفاده مورد ابزارهای و تبلیغات

 قرار تاثیر تحت را کنندگان مصرف خرید رفتار و ها نگرش تبلیغات(. 5831, احقاقی) است بوده دارا را خود خاص های ویژگی

(. 5831, خویه) دهد می بازاریابی سهم افزایش در را ها سازمان آن، تصویر ارتقاء و تجاری نام از آگاهی افزایش با و داده

 نمودن کامل و جامع با توانند می که هستند اطالعات دهنده ارائه های شرکت این و هستند ضعیفی های داده دارای مشتریان

 و رشد اخیر، سالیان های پیشرفت مهمترین از(. 5815, خورشیدی) نمایند ایجاد ها درآن وفاداری نوع یک مردم، اطالعات

 گسترده نفوذ با ها سال این در. است بوده ارتباطات الکترونیکی ابزارهای پیشرفت و رشد آن دنبال به و اطالعات فناوری

 دنیای اینترنت متعدد، الکترونیکی های نظام این میان در. ایم بوده مواجه الکترونیکی صورت به پیام دریافت و ارسال ابزارهای

 تبلیغات. است داده قرار ارتباطات خدمت در فراوانی های فرصت نوین ای شیوه از مندی بهره با و ساخته دگرگون را ارتباطات

 می استفاده آن از مشتریان و کنندگان مصرف با ارتباط برای ها شرکت که است مهمی ابزارهای از یکی اینترنت به متکی

 به اقدام آن از استفاده با که است شده ها شرکت برای بازاریابی مهم های کانال از یکی به تبدیل اینترنتی تبلیغات. کنند

 مهم(. 5815, خورشیدی) کنند می خود بازرگانی مبادالت ارتقاء یا و اطالعات انتقال و خود تجاری نشان و نام موقعیت تثبیت

 برای آن ساختن فراگیر تبلیغی، پیام انتشار مداومت و سرعت تبلغ، در ارتباطی نوین ابزارهای از استفاده دستاورد ترین

 با امروز. است رسانی اطالع نهایت در و واحد مطلب یک القای و بیان برای متنوع های قالب و اشکال کردن فراهم مخاطبان،

 از استفاده با تبلیغات، از جدیدی اشکال مردم، بین در آنها شدن فراگیر و ارتباطی های فناوری در گرفته صورت های پیشرفت

 (.5833, مظفری) است آمده وجود به ارتباطی نوین ابزارهای

 بهترین واقع در کنند، گزینش خود تبلیغات برای را رسانه بهتربن مختلف، های رسانه  میان از بتوانند  باید کنندگان تبلیغ 

 بهره آنها از اثربخش و کارآمد نحوی به و کنند انتخاب است متناسب و هماهنگ شرکت تبلیغات راهبرد و مقاصد با که را آنها

 از توضیحاتی تحقیق اول بخش در باشد می مشتریان رضایت جلب بر نوین تبلیغات تاثیر بررسی حاضر تحقیق از هدف. گیرند

 سپس پردازیم می حوزه این در گرفته صورت تحقیقات به بعد بخش در است، شده پرداخته تبلیغات دربرگیرنده اصلی مفاهیم

 گیری نتیجه به درنهایت و آماری شیوه و شود می گذاشته نمایش به تحقیق چهارچوب براساس را تحقیق مفهومی مدل

 .شود می پرداخته

 
 ادبیات موضوع

تبلیغات از جمله کارکردهای اجتماعی است که در هر دوران از تاریخ به صورتی متنوع در تمدن و زندگی اجتماعی انسان نقش 

 (. 5815)طاهری,  ارتباطات اجتماعی بوده استاساسی ایفا نموده است به نحوی که در هر دوره تابعی از تمدن و شیوه 

(. 5833)قربانی,  تبلیغ عبارت است از ارایه و ترفیع ایده ها، کاالها و خدمات بوسیله یک متولی معین در ازای پرداخت پول

یفیت تبلیغات در حقیقت نیرویی است که سازمان ها در کنار نیروهای دیگر از قبیل قیمت، ارتقای فروشف توزیع و یا ک

(. تبلیغات یکی از 5811)یزدانی,  محصول به منظور ترغیب مشتریان برای خرید کاالها و خدمتشان از آن استفاده می کنند

پنج عامل در ارتباط است که به وسیله آن پیامهای دیدنی و شنیدی به اطالع مردم رسانیده می شود. تا بوسیله نفوذ در آنها 

خدماتی نموده، تمایل و عالقه آنها را نسبت به افکار، نظرات، اعتبار و اشخاص مورد نظر جلب  مردم را وادار به خرید کاال یا

 (. 5811)بیگی,  نماییم

تبلیغات آمیخته ای است از صنعت و هنر، و وسیله ای برای اطالع رسانی صحیح یا غلط، تبلیغات دانشی است گسترده که از 

ت دیگر تبلیغات مجموعه ای از اطالعات را به جامعه القا نمود. تبلیغات جادوی قرن سایر علوم بسیار بهره جسته است، به عبار

(. تولیدات به مفهوم کلی زمانی می توانند سودآور 5833)فروزفر,  اخیر می باشد و بازاریابی بدون تبلیغات فاقد معنا خواهد بود

د و این امر بدون تبلیغات مطرح شده که در تمامی این باشند که مصرف کنندگان را در شعاعی وسیع تحت تاثیر خود قرار دهن
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تعاریف اشتراک زیادی وجود دارد که این اشتراکات عبارتند از: تبلیغ عبارت است از یک ارتباط غیر شخصی که می بایست 

افراد صورت می برای آن پول پرداخت شود، از طریق رسانه های مختلف انجام می گیرد، برای متقاعد سازی یا تاثیر بر اذهان 

پذیرد، و با توجه به موارد مطرح شده می توان این تعریف را از تبلیغات ارائه داد: تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی 

غیرشخصی محصول از طریق حامل های مختلف، در برابر دریافت وجه برای موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، یا برای افرادی 

 (.5831)احقاقی,  (5831)روستا,  مشخص شده اندکه به نحوی در پیام 

گریت جودیت و ویکتوریا روفل تبلیغ را اینگونه تعریف نموده اند: تبلیغ کوششی است تعمدی و حساب شده که به منظور 

)بودی,  شکل دادن به دریافت، دستکاری در ادراک و همسو کردن رفتار مخاطبان با نیت موردنظر مبلغ صورت می گیرد

5811.) 

در واقع بیشتر کتب ارتباطات و تبلیغات در تعریف نهایی تبلیغ آورده اند که هدف تبلیغات ترغیب مخاطب به پذیرش یک فکر 

(. یک هدف تبلیغاتی یک وظیفه ارتباطی خاص است که باید ظرف مدت 5811)بیگی,  و یا مصرف کاال با تولید انبوه است

(. تبلیغات شکلی لز لرتباطات است که با هدف تاثیر بر نگرش 5815)نیرومند,  خاص و با مخاطبین هدف خاص برقرار گردد

جامعه نسبت به برخی از علل و یا موقعیت ها انجام می پذیرد و اغلب ارائه حقایق انتخابی برای تشویق اهداف خاص و با 

نتیجه ی مورد نظر برای تغییر نگرش  استفاده از پیام های تولید شده برای برانگیختن احساسات به جای پاسخ منطقی است و 

 (. 5811)بودی,  نسبت به موضوع در مخاطبان بیشتر به دستور کار سیاسی برمی گردد

 به طور کلی تبلیغات به دو طریق انجام می پذیرد:

 الین و از طریق رسانه های سنتی) تلویزیون، رادیو، مجالت، روزنامه هاو...(-تبلیغات به صورت آف-5

به صورت آنالین) وب سایت ها، ایمیل، تبلیغات بنر و....( که تلفیق این دو روش با یکدیگر قسمتی از استراتژی  تبلیغات-1

 (5831)محمدیان,  بازاریابی تلفیقی می باشد

ارد. تبلیغات اینترنتی، به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال یا وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره د

تبلیغات اینترنتی دارای اشکال مختلفی است که با توجه به هدف تبلیغات، نوع محصول و ویژگی های مخاطبان، باید به شکل 

به طور نسبتا فراگیر به  5871(. تبلیغات اینترنتی در ایران از سال 5811)رکالما,  (5833)مظفری,  متناسب انتخاب شوند

در طی سالیان اخیر به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این دوران استفاده از  کارگرفته شده و تعداد کاربران آن

(.  تبلیغات اینترنتی نمایش دادن 5831)آقازاده,  تبلیغات الکترونیکی برای کاالهای مصرفی مورد توجه ویژه قرار گرفته است

ی پرببینده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات نامها و عالئم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای پایگاهها

 (.5811)رکالما,  کمک نماید

تبلیغات اینترنتی نوعی از تبلیغات است که به دلیل ارزان بودن، ماندگاری زیاد، شبانه روزی بودن و فراگیر بودن آن، جایگاه 

 (.5811)شهابی,  خاصی را در بین تبلیغاتچی ها باز کرده است

 ای تبلیغ اینترنتی، تبلیغات اینترنتی از طرق مختلفی قابل اجراست که بصورت خالصه مطرح می شوند:روش ه

 بنر: بنر عبارت است از یک تصویر گرافیکی کوچک و معموال مستطیلی که به یک پایگاه اینترنتی دیگر متصل می شود.-5

از اندازه معمولی پنجره مرورگر( که هنگام جستجوی خرده سایت ها: خرده سایت عبارت است از پنجره کوچکی) کوچکتر -1

فرد در اینترنت ناگهان بر روی صفحه نمایشگاه ظاهر شدن و حاوی نوشته ها و تصاویر تبلیغاتی هستند. این نوع از تبلیغات 

 اینترنتی به پنجره های جهنده نیز معروف هستند.

ت های جستجو گر مانند: گوگل، یاهو وارد شده و کلمات توصیف کنند کلید واژه ها: کاربران در بسیاری از موارد به وب سای-8

 اطالعات مورد نیاز خود را تایپ می کنند.
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نامه های الکترونیکی: یکی از انواع رایج تبلیغات اینترنتی است. طبق پیش بینی موسسه ژوپیتر کامیونیکیشن تعداد نامه -1

 5111به بیش از  5111عدد در سال  11ه طور ساالنه دریافت می کنند از های الکترونیکی تبلیغاتی که کاربران اینترنت ب

 (. 5833)قربانی,  افزایش یافته است 1111عدد در سال 

 

 :تبلیغات نوین

برنیز از اندیشمندان اجتماعی می گوید: تبلیغات بویژه تبلیغات نوین، تالشی است پیگیر برای ایجاد یا شکل دادن رخدادها، به 

(. فناوری های نوین ارتباطی این امکان را 5833)مظفری,  تاثیر قرار دادن روابط عامه مردم با کار فکری یا گروهیمنظور تحت 

فراهم می کنند که بر اساس عالیق و سالیق گوناکون، برنامه های تبلیغاتی جداگانه ای برای افراد ارائه شود. جاذبه های 

نوع ارتباط، مصرف کننده را در جایگاهی قرار می دهد که خواسته های  تبلیغات شبکه ای و بخصوص ویژگی تعاملی این

 (5833)مظفری,  خویش را برآورده و پیام را منطبق با این خواسته ها و انتظارات بیابد

هارولد السول، جامعه شناس ارتباطات، تبلیغات را این چنین تعریف می کند: تبلیغات در معنای گسترده آن، فن تحت تاثیر 

(. ابزارهای نوین 5831)محمدیان,  (5815)روناک,  ار دادن عمل انسان، از طریق دست کاری تصورات یا بازنمودهاستقر

ارتباطی ترکیبی از چندین فناوری، شامل وسایل ارتباط جمعی انفورماتیک و ارتباطات دو.ر است. این مثلث فناوری، انسان ها 

انتقال و دریافت اطالعات در هر زمان و مکانی یاری می دهد. این ابزارها، دارای را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، 

خلوت(، نبود  -ویژگی هایی هستند که عبارتند از: تعاملی بودن، جمع زدایی، ناهمزمانی، اضافه بار اطالعاتی، پوشیدگی)حریم

دن، دردسترس همگان قرار گرفتن و جهان تمرکز یا تمرکز زدایی، تحرک، تبدیل پذیری، اتصال پذیری، همه جا حاضر بو

 (.5833)مظفری,  گرایی

تبلیغات نوین ، تبلیغات طی گذر زمان تغییرا ت زیادی داشته و متناسب با پیشرفت های هر دوره ویژگی های خاص خود را 

آمدن شکلهای جدیدی  دارا بوده است. امروزه با پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی شاهد به وجود

از تبلیغات هستیم که طیف متنوعی از اشکال گوناگون تبلیغات را از تبلیغات بر روی تابلوهای کامپییوتری گرفته تا تبلیغات از 

(. پژوهشگران 5818)نژاد,  طریق گوشی های موبایل، تبلیغات اینتراکتیو و تبلیغات در شبکه جهانی اینترنت شامل می شود

سی اجتماعی برای نشر و تنفیذ پیام های نوین و پدیده های جدید در طبقات مختلف جامعه مراحل خاصی را در علم روانشنا

 (.5815)حسینی د. ع.,  (5875)اسدی,  نظر گرفته اند

 :ویژگی های تبلیغات نوین

ن مذهبی یا مسیونرهای بی اعتقادی مبلغان به گفته های خودشان و تبعیت نکردن تبلیغات از ایدئولوژی، برخالف مبلغا-5

 گذشته

 پنهان کاری تبلیغات در عصر جدید: به معنای پخش استنتاج ها یا از منابع پنهان یا با اهداف نهان-1

حکومت نامرئی مبلغان در عصر جدید، در این عصر، مبلغان جدید، ذهن ما را شکل می دهند و ذائقه ما را تعیین می کنند و -8

 انی قرار گرفته ایم که شناختی از آنها نداریم.بدین گونه ما تحت سلطه کس

)روناک,  علمی بودن تبلیغات جدید: تبلیغات نوین، تالشی است در راستای مفهومی اجتماعی برای ساختن الگوهای رفتاری-1

5815.) 

ضایت رضایت مشتری، احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت پس از استفاده از آن است. اشنایدر ر

مشتری را به عنوان نتیجه فرآیندهای مقایسه روند شناسانه بین واقعیت محصول یا خدمت یا انتظارات و هنجارهای اجتماعی 

در ارتباط با محصول تعریف می کند. رپ با در نظر گرفتن تعریف فوق، رضایت مشتری را به عنوان نگرش شخصی که از میا ن 

 (.5811)حسینی ح. ا.,  )دهمرده( مورد انتظار از شرکت بر می خیزد، تعریف می کند مقایسه بهره وری واقعی و بهره وری
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رضایتمندی مشتری را می توان دستیابی به هدف که قبال پیش بینی کرده، تعریف کرد. یعنی رسیدن مشتری به محصوالت و 

 از درک متقابل و شناختی استخدمات که از قبل در ذهن داشته است. رضایت مشتری عکس العملی احساسی یا حالنی 

 (.5811)حسینی ح. ا., 

 
 پیشینه تحقیق: 1جدول 

 نتایج موضوع تحقیق سال محقق

قصد استفاده از وب به کیفیت وب و  1113 جانگ هیون

 انگیزاننده ها بستگی دارد.

ویژگی های نظیر صحبت، تعامل، روند سرعت 

 )محمود محمدیان( اطالعات

ایجاد ارتباط دو طرفه با مخاطب، هزینه نسبتا  تبلیغات سنتی با تبلیغات اینترنتیمقایسه  1111 الگسی

پایین، دسترسی جانی و شبانه روزی، بهبود 

اطالع رسانی، بروز رساتی آسان و هدف گیری 

)آذر کفاش پور, زمستان  دقیق مشتریان

5811) 

)آذر  تفریح، و برقراری ارتباط جستجو، خرید، انگیزه استفاده از اینترنت 511 1111 زانگ و زهنگ

 (5811کفاش پور, زمستان 

رسانه اینترنت معرفی بازار هدف و پاسخ  1113 وو

 گویی دقیق به نیازهای مشتریان

افزایش ارزش مارک تجاری، ایجاد تصویر بهتر 

)آذر کفاش  از موسسه، بهبود تعامل مشتری

 (5811پور, زمستان 

بازار اینترنتی با افزایش روز افزون اهمیت  1113 کامران و همکاران

 تعداد کاربران اینترنتی

مهمترین جنبه آن در فرآیند تعامل با مشتری 

 (5811)آذر کفاش پور, زمستان  است

 
 و فرضیه ها تحقیق مفهومی مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق: 1شکل 

 

 

 مشتریان رضایت جلب و نوین تبلیغات بین رابطه بررسی: است شده تشکیل اصلی هدف یک از حاضر تحقیق

 اعتماد

 ارتباط دو طرفه

 در دسترس بودن

 جلب رضایت مشتری
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 باشد می فرضیه سه شامل همچنین و

 دارد وجود معناداری رابطه مشتریان رضایت جلب و اینترنتی تبلیغات در اعتماد بین: اول فرضیه. 

 دارد وجود معناداری رابطه مشتریان رضایت جلب و اینترنتی تبلیغات در طرفه دو ارتباط بین: دوم فرضیه. 

 دارد وجو معناداری رابطه مشتریان رضایت جلب و اینترنتی تبلیغات بودن دسترس در بین: سوم فرضیه. 

 

 روش از یکی اعتماد. کنند می عمل بینی پیش قابل های روش به افراد دهدسایر می نشان که باوری از است عبارت: اعتماد

 (.5833, قربانی) است مقررات و قوانین جایگزین و بوده اجتماعی پیچیدگی کاهش های

 را تبلیغات تنها نه مخاطبین. کند می ایجاد مخاطب و کننده تبلیغ بین طرفه دو ارتباط یک تبلیغات: دوطرفه ارتباط ایجاد

 .کنند مطرح کنندگان تبلیغ با محصئالت مورد در را خود سواالت و بدهند بازخورد قادرند بلکه کنند می دریافت

 می دسترس در روز ساعات تمام و سال روزهای تمام در و است جهانی دسترسی دارای اینترنتی تبلیغات: بودن دسترس در

 (.محمدیان محمود) شود می آن بازار گسترش و مشاهده قابلیت افزایش موجب امر این که باشد

 
 روش تحقیق

پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و براساس نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی)همبستگی( می باشد. این 

نفر با استفاده از جدول  571جامعه آماری پژوهش  حاضر شامل شهروندان شهر تهران در پنج منطقه می باشند که در مجموع 

ات از شیوه تصادفی ساده در دسترس است. داده های تحقیق حاضر از کرجسی مورگان انتخاب شدند. نحوه جمع آوری اطالع

گویه می باشد جمع آوری گردیده است و براساس طیف پنج  11طریق شیوه میدانی و پرسشنامه محقق ساخته که شامل 

ز نظرات خبرگان گزینه ای لیکرت طرح ریزی شده است. جهت تایید اعتبار اولیه پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و استفاده ا

فن بهره گرفته شده است. روش سنتی که برای بهبود و ارزیابی مقیاس های اندازه گیری به کار می رود تخمین پایایی با 

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ است. در تحقیق حاضر نیز این شیوه مورد استفاده قرار گرفت که عدد بدست آمده کل 

 ه نشان دهنده پایایی این پرسشنامه می باشد.است ک 1915پرسشنامه برابر با 

 
 ها داده وتحلیل تجزیه

 استنباطی آمار و توصیفی آمار از ها داده تحلیل و تجزیه در. است شده استفاده spss افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه جهت

 شده استفاده شناختی جمعیت ی ها داده نمایش منظور به نسبی فراوانی و فراوانی جداول از توصیفی آمار در. است شده

 دادن نشان برای اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از ابتدا  فرضیات بررسی منظور به استنباطی آمار در(. 1 شماره جدول)است

 آزمون روش از ها داده توزیع بودن نرمال و 8 شماره جدول در آمده بدست اعداد به توجه با و شده استفاده ها داده توزیع

 (.1 شماره جدول) شد داده قرار استفاده مورد نرمال های داده ویژه پیرسون همبستگی ضریب

 درصد1191 تحصیالت نظر از و. اند داده تشکیل مرد را پاسخگویان از نفر 71 تعداد و زن، نفر511 تعداد توصیفی، آمار در

 فوق مدرک دارای درصد 1193 لیسانس، مدرک دارای درصد1391 دیپلم، فوق مدرک دارای درصد57951 دیپلم، مدرک دارای

 .باشند می لیسانس فوق از باالتر مدرک دارای درصد 5591 و لیسانس

 با مشتریان رضایت جلب و اینترنتی تبلیغات در اعتماد بین یعنی اول فرضیه 1 جدول نتایج اساس بر استنباطی آمار بررسی در

 رضایت جلب و اینترنتی تبلیغات در دوطرفه ارتباط ایجاد بین یعنی دوم فرضیه. دارد وجود معناداری رابطه( 19115)میزان

 جلب و اینترنتی تبلیغات بودن دسترس در بین سوم فرضیه درمورد و. دارد وجود معناداری رابطه( 19115) میزان با مشتریان

 .دارد وجود معناداری رابطه( 19831)میزان با مشتریان رضایت
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 نتیجه گیری

امروز تبلیغ بخشی از بازاریابی موفقیت آمیز به حساب می آید و شرکت های موفق به موازات ارتقای کیفی محصوالت خود به  

دنبال طراحی و به کارگیری سیستم های بازاریابی پویا و موثر می باتشند. نیاز روز افزون به تبلیغات باعث شده است که فن 

بیایند تا به شیوه های نوین و ابداعات خود باعث جذب بیشتر مشتریان شوند. یکی از  آوری نوین ارتباطی به کمک تبلیغات

فناوری های نوین اینترنت است. فناوری های ارتباطی از دیر باز یکی از بنیادی ترین عوامل دگرگونی انسان بوده است. بررسی 

امع بوده و پیشرفت آن فرآیندی پیوسته و مداوم ها نشان می دهد که فناوری های ارتباطی نیرومندترین عامل تحول در جو

است. لذا ابزاری است که با توسعه خود موجب توسعه و تغییر شکل مداوم جوامع می گردد. با پدید آمدن اینترنت روش های 

نت داده قبلی تبلیغات سنتی در بسیاری از کشورها و به خصوص کشورهای توسعه یافته جای خود را به تبلیغات از طریق اینتر

اند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر نیز این امر را مورد تایید قرار می دهد و پیشنهاد می گردد که از این شیوه تبلیغاتی به 

 صورت گسترده تری در بازاریابی مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 منابع
چشم انداز مدیریت, بر نگرش نسبت به تبلیغات.  (SMS(. تاثیر انگیزه های استفاده از خدمات پیام کوتاه)9831احقاقی, ع. م. )

1(19-999.) 

فصلنامع علمی (. ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی. 9811آذر کفاش پور, ف. ر. )زمستان 

 (.91-13)3پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین, 

 تهران: سروش. افکار عمومی و ارتباطات.(. 9899اسدی, ع. )

(. ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی بر اساس مدل سلسله مراتب اثرات)مطالعه موردی: صنعت پوشاک(. 9831ازاده, ه. )آق

 (.948-928)22فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین, 

ات رسانه مطالع(. مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تاثیرپذیری آنها از تبلیغات تجاری . 9812بودی, ف. ز. )

 (.931-961)22ای, 

(. بررسی تاثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر نگرش مخاطبین و اقدام آنها به 9811بیگی, ف. د. )

 (.293-218)12مطالعات رسانه ای, خرید. 

و نیات رفتاری خریداران) (. تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری 9812حسینی, ح. ا. )

 .22فصلنامه مدیریت بازاریابی, مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای شهروند(. 

 (.22-98)11مطالعات رسانه ای, (. بررسی نقاط ضعف تبلیغات. 9819حسینی, د. ع. )

 (.11-39)11بازرگانی, چشم انداز مدیریت (. طراحی و اعتبار سنجی مدل تبلیغات الکترونیک. 9819خورشیدی, م. ح. )

 تهران: انتشارات سپه. تاکتیک ها و تکنیک هی تبلیغات.(. 9836خویه, ا. ر. )

دکتر نسیم مجیدی قهرودی, ف. ن. )بدون تاریخ(. بررسی استفاده از پادکست و وودکستینگ در تبلیغات اینترنتی از دیدگاه 

 مدیران شرکت های تبلیغاتی شهر تهران.

اریخ(. شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار در فرآیند پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری. دهمرده, ن. )بدون ت

 .11فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج, 

 تهران: اینترنت. تبلیغات اینترنتیو تاثیر آن.(. 9814رکالما, م. ت. )
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 .1انتشارات حروفیه, ات از تئوری تا عمل. (. تبلیغ9831روستا, ا. )

 سایت روناک تهران . شکلهای نوین تبلیغات.(. 9819روناک. )

(. تحلیل تاثیر تبلیغات اینترنتی بر بازار صنعتی در ایران با تکنیک دیماتل فازی و رویکرد سیستمی: 9814شهابی, ر. ر. )

 (.924-919)22بازاریابی ,  مجله مدیریتمطالعه موردی سایت های تبلیغاتی ایران. 

-919)9پژوهشی دانشکده هنر, -فصلنامه علمی(. استعاره تصویری، تجلی خالقیت در تبلیغات تجاری. 9819طاهری, ع. ا. )

929.) 

 .1انتشارات جهاد دانشگاهی, (. اصول و فنون تبلیغات. 9833فروزفر, ع. )

-99)2مدیریت فناوری اطالعات, (. بررسی نقش تعدیل کننده عدم اعتماد به اجتناب از تبلیغات اینترنتی. 9833قربانی, ا. ر. )

66.) 

فصلنامه علوم (. رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به وب سایت ها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی. 9836محمدیان, ع. ع. )

 (.991-11)1مدیریت ایران, 

 محمدیان, م. م. )بدون تاریخ(. شناسایی و اولویت پارامترهای موثر در اثربخشی تبلیغات اینترنتی.محمود 

فصلنامه پژوهش های ارتباطی, (. استفاده از ابزارهای نوین ارتیاطی در حوزه تبلیغات گردشگری. 9833مظفری, ف. س. )

3(949-991.) 

 ت.تهران: اینترن تبلیغات نوین.(. 9818نژاد, س. ع. )

-38)11مطالعات رسانه ای, (. میزا ن تاثیرگذاری تبلیغات تجاری تلویزیون بر مصرف گرایی مخاطبان. 9819نیرومند, د. ل. )

16.) 

فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی, (. مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتارمصرف کننده. 9811یزدانی, م. ر. )

1(991-996.) 

 

 جدول ها
 آزمون ضرایب آلفای کرونباخ 1ماره جدول ش

 پایایی کرونباخ ترتیب گویه ها تعداد گویه ها متغییرها

 1.7.1 1-5 5 اعتماد

 1.8.5 6-15 11 ارتباط دوطرفه

 1.8.0 16-1. 5 در دسترس بودن
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 1.911 1. 1. کل پرسشنامه

 

 ویژگی های جمعیت شناختی 2جدول شماره 

 فراوانی نسبیدصد  فراوانی ابعاد متغییر

 

 جنسیت

 57.1 111 زن

 9... 75 مرد

 

 تحصیالت

 .17.1 01 دیپلم

 8.6. 51 فوق دیپلم

 8... 75 لیسانس

 ..11 1. فوق لیسانس و باالتر

 

 کولموگروف اسمیرنوف 3جدول شماره 

 نتایج آزمون مقدار خطا آلفا عدد معناداری ضریب همبستگی فرضیات

 داده ها نرمال است 1.15 1.11 0.898 فرضیه اول

 داده ها نرمال است 1.15 1.11 1.989 فرضیه دوم

 داده ها نرمال است 1.15 1.11 1.999 فرضیه سوم

 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون 4جدول شماره 

 رابطه معناداری احتمال خطا عدد معناداری متغییرها

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 وجود دارد 1.15 91..1 فرضیه اول

 وجود دارد 1.15 1.5.1 فرضیه دوم

 وجود دارد 1.15 1.086 فرضیه سوم
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