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ؤاالت سر رندهیپژوهش پرسرشرنامه اسرت که دربرگ نیا ی. ابزار اصرلباشردینفر م 373با توجه به جدول مورگان 

ادالت مدل مع لیها، اقدام به انجام تحلداده یآورپت از جم حاضرررر  قیدر تحق .باشررردیم رهایمربوط به متغ

ست که براشده یدییتأ یعامل لیو تحل یساختار س AMOSو  SPSS یکار از نرم افزارها نیانجام ا یا تفاده ا

 است.شده

ه خرید گذارد. نگرش ببه خرید اینترنتی تأثیر میبر نگرش  ینترنتیا غاتیکه تبل دهدینشان م جینتا :هایافته

غات اینترنتی و در رابطه با تبلی یشده و نوع مشترادراک سکیر. گذاردیم ریتأث ینترنتیا دیقصد خر اینترنتی بر

 نگرش به خرید اینترنتی نقش تعدیلگر دارند.
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 ها ایجاد نمایند.را متناسب با شخصیت آن
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 مقدمه و هدف-1

 مقدمه-1-1

شرفت سبب پی ضر اینترنت  صر حا شتریان تعامل و برقرای رابزار  ،در ع وابط بهتر با م

شده سری  کاربران اینترنتی بالقوه  شد  ست. در واق  با پیدایش اینترنت و ر سر ا سرا در 

ودن، قابلیت تعامل با تک تک های مختلف آن از جملهم جهانی بجهان و با توجه به مزیت

سایی بهتر آن کنندگانمصرف شنا مدیران ندگان و کنتمام وقت به مصرف ها، دسترسیو 

 .به ابزاری مهم تبدیل کرده اسرررتبازاریابی، این رسرررانه نوپا را در بازاریابی و تبلیغات 

ها در مبادالت بازرگانی بیشتر شرکت (. استفاده از اینترنت در عصر حاضر2004، 1)الگت

ها از آن سرعت رشد کرده و بسیاری از شرکت به کنندگانمصرفها و باهم و بین شرکت

شان نیز خریدهای کنندگانمصرفبرند و بسیاری از می بهره یی تبلیغاته عنوان یک رسانهب

سانهدهند. را از طریق اینترنت انجام می سیار مفیدی برای تبلیغات میاینترنت ر شد ی ب با

خالف بر (. 2010 ،2)راجرز باشررندگذاری خود در آن میو افراد به دنبال افزایش سرررمایه

کنند همچنان در می بلیغات آنالینمه سرراله صرررف تها هیاری که شرررکتسررهای بهزینه

از طرف (. 2004)الگت،  مورد توانایی این تبلیغات در جذب مشررتریان تردید وجود دارد

باشررد که از دارای مزایای قابل توجهی نسرربت به سررایر تبلیغات می تبلیغات آنالین دیگر

، دسررترسرری تاً کمتر، هزینه نسرربمتقابل با مخاطبایجاد ارتباط توان به ها میی آنجمله

شبانه سانی، بهروزی، بهبود اطالعجهانی و  سان و هدفروزر سانی آ تریان گیری دقیق مشر

کان یا نامبرد )دهشرررتی و ن کاربران در ایران  (.1388الهیجی، را  عداد  با افزایش ت نیز 

سلیقه و نیازها شرکتو افزایش رقابت در بازار اینترنتی، تغییر  های ایرانی برای حفظ و ها 

سهم خود د ستفادهافزایش  شده ر بازارها و همچنین برای ا صرف  شتر از مبلغ  ی هرچه بی

                                                 
1 - Lages 
2 - Rodgers 
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(. در 2010و همکاران،  1)ریچارد دنباشررمی توجه به تبلیغات آنالینناچار به ، در تبلیغات

خرید اینترنتی تبلیغات آنالین بر نگرش و قصد  تأثیرهمین راستا تحقیق حاضر به بررسی 

در فصررل اول به  د.پردازشررده و نوع مشررتری میر ریسررک ادراکبا توجه به نقش تعدیلگ

شامل ضرورت تحقیق، اهداف،  بررسی کلیات تحقیق  سؤاالت و فرضیه های بیان مسئله، 

در واق  فصرررل اول  تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق پرداختیم.

 پردازد و ابهامات را از بین می برد.مین از موضوع مورد مطالعه به بیان شرحی روش

 مسئله انیب-1-2

است بنابراین برای بلیغات تأثیر آن بر افراد کم شدهبه دلیل گسترش روزافزون تامروزه 

ها برای جذب مخاطبان بیشتر ناچار هزینه چندین برابر برای تبلیغات خود هستند شرکت

زیادی که  است که به دلیل مزایای بسیار آنالینبلیغات، تبلیغات یکی از جدیدترین نوع ت

ی بسیار پایین ، هزینهآنالیندارد به سرعت در حال گسترش است. برخی از مزایای تبلیغات 

گیری آن نسبت به سایر تبلیغات، امکان دسترسی جهانی و ایجاد ارتباط دوطرفه، هدف

ی ها به عرصهارد شدن شرکتاناتی لزوم وتوان نام برد. چنین امکدقیق مخاطبان می

 (.1388 ،یجیاله اکانیشاهرخ و نی)دهشتکند و را بیش از پیش روشن می تبلیغات آنالین

ای که انسان به صورت امروزه تبلیغات تجاری تمام زندگی فرد را فراگرفته به گونه

یرد، همین امر موجب گبلیغات قرار میتهای مختلف تحت تأثیر روز از طریق رسانهشبانه

با گسترش روزافزون  گیرد.ها قراراست تا موضوع اثربخشی تبلیغات مورد توجه شرکتشده

وضوع ارزیابی های تبلیغاتی مال پیامای برای انتقو استفاده از آن به عنوان رسانه اینترنت

تا و )روس استها قرار گرفتهنیز مطرح و مورد توجه شرکت اثربخشی تبلیغات آنالین

 (.1388همکاران، 

، هم افراد جامعه ها با استفاده از اینترنتینترنت و انجام تقریبًا تمام کاربا وجود توسعه ا

بر ین ناچار به پذیرش انجام امور زندگی از جمله خرید از طریق اینترنت هستند همچن

بگذارند  نتر پا به عرصه تبلیغات آنالیاست که برای بقای خود هرچه سری  ها واجبشرکت

 (. 1391و مبرهن،  یدهشت)

به سایر تبلیغات دارد که از نسبت  که تبلیغات آنالینبه دلیل مزایای بسیار زیادی 

ها، خرید به افراد و در نتیجه کاهش هزینه توان به دسترسی جهانیها میی آنجمله

                                                 
1 - Richard 
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راد به دنبال افزایش ، افاینترنتی آسان برای افراد به لحاظ حذف فاصله مکانی و ... اشاره کرد

ی در زمینهافزایش مطالعات و تحقیقات  باشند و به همین جهتگذاری در آن میسرمایه

ها نسبت به تبلیغات توسط کاربران، چگونگی نگرش آن چگونگی درک تبلیغات آنالین

 (.1390پور و همکاران، )کفاش کندای پیدا میاهمیت ویژه آنالین

به  دنیرس یمهم برا یالهیرا به عنوان وس آنالین غاتیتبل یاندهیبه طور فزا هاشرکت

در سراسر جهان در حال  نترنتی. تعداد کاربران انندیبیم 21در قرن  کنندگانمصرف

انجام داد. بنابراین،  نیآنال قیاز طر توانیتمام معامالت را م باً یتقر رایاست، ز شیافزا

نسبت به  کنندگانمصرفخود، نگرش  آنالینتبلیغات به منظور بهبود و رشد  یدبا ابانیبازار

 (.2014و همکاران،  1د )میلیرا درک کنن آنالین غاتیتبل

کنند و بر خالف خود می بسیار گزافی صرف تبلیغات آنالینها مبالغ شرکتهرساله 

پور و همکاران، )کفاش ها از اثربخش بودن این تبلیغات اطمینان ندارندصرف این هزینه

 ابانیرا بشناسند. بازار انیها مهم است که نگرش و عادت مشترشرکت یابر نی(. بنابرا1390

 تأثیر آنالین غاتینسبت به تبل کنندگانمصرفبدانند چگونه عوامل مختلف بر نگرش  دیبا

 ببرند،یپ کنندگانمصرفبه اهداف  توانندیها منگرش نیبا شناخت ا ابانیبازار گذارد،یم

، 2و وایدنینگسی مارتینی) کندیخدماتشان کمک م ایکاالها  دیها در تولبه آنمسئله  نیا

2015.)  

 شیافزا یالزم را برا یهاتالش توانندیم کنندگان غیتبل ،کنندگانمصرفدرک نگرش  با

 کنندگانغیبه تبل تواندیمطالعه م نیا جیدهند. نتا انجام ت آنالینغایاز تبل انیمشتر یآگاه

 مربوطه کمک کند یهاینیبشیخود با توجه به پ آنالین غاتیتبل یو طراح یزیرمهدر برنا

 .(2013، 3کوک لی مینگ)

باشد و  کنندگان تأثیرگذارمصرفتبلیغات آنالین می تواند بر هنجارهای ذهنی و نگرش 

ا میزان بکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد، رفتار خرید نیز در نتیجه رفتار خرید مصرف

ی اینترنتی ارتباط مستقیم دارد. کنندههای تبلیغتوسط شرکتوش محصوالت و خدمات فر

های عملیالت تواند برای به نتیجه رساندن تالشمی مطالعه و بهبود تبلیغات آنالینبنابراین 

 (.1388بازاریابی مؤثر باشد )بلوریان تهرانی، 

                                                 
1 - Meilee 
2 - Martini & Widaningsih 
3 - Kok Li-Ming 
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مثبتی در مورد خرید  کنندگانی که نگرشدهد که مصرفنتایج تحقیقات نشان می

این ترتیب  اینترنتی دارند قصد خرید بیشتری برای محصوالت و خدمات اینترنتی دارند و به

کنندگان موجب افزایش آگاهی آنان از قصد خرید شناخت بیشتر بازاریابان از نگرش مصرف

شود ها بر مشتریان گروه هدف میکنندگان و در نتیجه کنترل بیشتر آنمصرف

 (.1394حسن، )شریف

به  گذاردیم تأثیردیو قصد خر دیشده بر خرادراک سکیر کهنیا ،یابیبازار اتیادب در

 یادراک شده سکیکه ر یصورت که زمان نیاست، به اشناخته شده تیرسم

که خطر  دهدینشان م نی. اشودیکم م اینترنتی دیکنندگان باال باشد احتمال خرمصرف

 تأثیرشده ادراک سکیاز ر ی. اثرات منفگذاردیم تأثیر ترنتیاین دیشده بر نگرش خردرک

 زین اینترنتی دیداشت. نگرش نسبت به خرخواهد نیآنال دیبه خر دارانیبر نگرش خر یمنف

شده به طور مداوم درک سکیر دیبا رونیاست از ا اینترنتی دیاز خر یقابل توجه ینیبشیپ

 دیخر شیبه افزا یکمک بین ترتیو به ا ابدیو کاهش  تیریفعاالنه مد ردیگقرار یمورد بررس

شد هدف این پژوهش چه گفتهاساه آنبر (.2014و همکاران،  1عریفدیام) اینترنتی باشد

ش تعدیلگر بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر نگرش و قصد خرید اینترنتی با توجه به نق

و ها جهت شناخت بهتر نگرشدر این پژوهش باشد شده و نوع مشتری میریسک ادراک

 تر انواع مشتری، دربررسی دقیقو  مشتریانقصد خرید  در نتیجه وکنندگان افکار مصرف

ها ها و رفتار خرید آنان که تأثیرگذاری بیشتری بر نگرشی متناسب با مشتریایجاد تبلیغات

 کند.ها کمک میشرکتبه  داشته باشد

 پژوهش تیاهم ضرورت-1-3

استفاده از  شودیباعث م نترنتیاستفاده از ا شیو افزا یتکنولوژ  یسر توسعه امروزه

روزافزون کاربران  شیحال، افزا نیشود. با الیمناسب تبد غیتبل کیبه  ،آنالین غاتیتبل

 غاتیتبل تأثیر یاساه بررس نی. بر استیهمراه ن اینترنتی دیتعداد خر شیبا افزا نترنت،یا

 باشدیم یضرور یکننده، امرمصرف دینگرش و رفتار خر و یذهن یهابر هنجار آنالین

  (.2015، 2)اقسا و کارتینی

                                                 
1 - Md Ariff 
2 - Aqsa & Kartini 
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 نیآنال دیسهم بازار خر دهندیانجام م هایفروشکه  خرده ینیسنگ یهانهیهز برخالف

خطرات مربوط  کنندگانمصرف دهدیکه نشان م هاستنهیهز نیکمتر از دو درصد کل ا

 تأثیرها آن دیقصد خر یرو ها احتماالًادراک نیو ا نندکیرا درک م اینترنتی دیبه خر

 اینترنتی دیخر کنندگانمصرفشده توسط خطرات درک(. 2008، 1جان وارد) گذاردیم

بر نگرش کاربران نسبت  میامر به طور مستق نیا رایز باشد،یم قیتحق یموضوع داغ برا کی

 نیآنال دیبر رفتار خر یقابل توجه ثیرتأها و نگرش آن گذاردیم تأثیر اینترنتی دیبه خر

 (.2014عریف و همکاران، دیامداشت )خواهد

که  شوندیو رابط کاربر مواجه م دیمختلف خر یهاستمیاز س یاریبا بس نترنتیا کاربران

 ی. تجربهشودیم ینترنتیا دیخر ندیدر تصور نسبت به  فرآ یقابل توجه راتییمنجر به تغ

 یبرا ییاست، مبناشدهبه اشتراک گذاشته گرانیکه توسط د یطالعاتبا ا ینترنتیا دیخر

 ینترنتیا دیخر ندینگرش هر فرد در خصوص فرا ت،یذهن فرد و در نها رد ریتصو کی جادیا

 (.2004، 2دیلون و ریفشد )خواهد

 انیمختلف به جذب مشتر یهاکاروکسب شیو گرا ینترنتیتوجه گسترش معامالت ا با

 گذاردیم تأثیر ینترنتیادیخرکه بر نگرش و قصد یپرداختن به عوامل ،ینترنتیادیخر یبرا

 یه بررسبکه  یجامع قیتحق رانیسفانه تاکنون در اأبرخوردار است. مت یاژهیو تیاز اهم

 تأثیر قیقتح نیاست لذا ابهردازد، انجام نشده ینترنتیا دیبر خر گذارتأثیرعوامل مختلف 

بر نگرش و  یشده و نوع مشترادراک سکیر لگرینقش تعدتوجه به  بارا  نیآنال غاتیتبل

 نماید.بررسی می ینترنتیادیقصد خر

 پژوهش یهاسؤال-1-4

 دارد؟ یتأثیرچه  ینترنتیادیبر نگرش به خر آنالین غاتیتبل -1

 دارد؟ یتأثیرچه  ینترنتیادیبر قصد خر ینترنتیا دینگرش به خر -2

 یچه نقش ینترنتیادیو نگرش به خر آنالین تبلیغات نیطه بادراک شده در راب سکیر -3

 دارد؟

 دارد؟ یچه نقش ینترنتیادیه خرو نگرش ب آنالین غاتیتبل نیدر رابطه ب ینوع مشتر -4

                                                 
1 - Jane Ward 
2 - Dillon & Reif 
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 پژوهش اهداف-1-5

 .ینترنتیا دیبر نگرش به خر نیآنال غاتیتبل تأثیر یبررس -1

 .ینترنتیا دیربر قصد خ ینترنتیا دینگرش به خر تأثیر یبررس -2

 دیو نگرش به خر آنالین غاتیتبل نیشده در رابطه بادراک سکینقش ر یبررس -3

 .ینترنتیا

 .ینترنتیا دیو نگرش به خر آنالین غاتیتبل نیدر رابطه ب ینقش نوع مشتر یبررس -4

 پژوهش یهاهیفرض-1-6

 تأثیر دارد. ینترنتیا دیبر نگرش به خر آنالین غاتیتبل -1

 تأثیر دارد. ینترنتیا دیبر قصد خر ینترنتیا دیخر نگرش به -2

نقش  ینترنتیا دیو نگرش به خر آنالین غاتیتبل نیشده در رابطه بادراک سکیر -3

 دارد. لگریتعد

 لگرینقش تعد ینترنتیا دیو نگرش به خر آنالین غاتیتبل نیدر رابطه ب ینوع مشتر -4

 دارد.

 روش پژوهش-1-7

روش یک پژوهش  یک پژوهش کاربردی و از لحاظ ماهیت و پژوهش حاضر از لحاظ هدف

ده از جدول مورگان گیری در این پژوهش استفای نمونهباشد. شیوهپیمایشی می-توصیفی

ای برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق و ها از دو روش کتابخانههآوری داداست. برای جم 

برای تجزیه و تحلیل داده ها  .استشده روش میدانی که به صورت پرسشنامه بود استفاده 

سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای از آزمون عاملی تأییدی و روش مدل

SPSS  وAMOS .استفاده شده است 

 پژوهش قلمرو-1-8

 است.عی، مکانی و زمانی انجام پذیرفتهپژوهش حاضر در سه قلمرو موضو
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 قلمرو موضوعی-1-8-1

ترنتیم بر نگرش و قصد خرید این اینترنتییتبلیغات  تأثیرف بررسی پژوهش حاضر با هد

ر دی، نظر قلمروی موضوع باشد، لذا ازشده و نوع مشتری مینقش تعدیلگر ریسک ادراک

 باشد.می رویکرد خاص به تبلیغات آنالینکننده با تبلیغات و رفتار مصرف یحوزه

 قلمرو مکانی-1-8-2

دانشگاه محقق  هایتمام دانشکده و در میان دانشجویانپژوهش حاضر در شهر اردبیل 

 است.اردبیلی صورت گرفته

 قلمرو زمانی-1-8-3

انجام  97خرداد10تا  97شتاردیبه 10ی زمانی بازه بخش میدانی این پژوهش در

 است.پذیرفته

 پژوهش یرهایمتغ یمفهوم فیتعر-1-9

رنت به عنوان یک کانال و وسیله به استفاده از اینت آنالین: تبلیغات آنالین غاتیتبل

در تعریفی (. ۲۰۰۲و همکاران،  1گائودارد )ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره

که  دانندیم نترنتیموجود در ا یرا هر نوع محتوا و مضمون تجار آنالیندیگر، تبلیغات 

 کنندیم یطراحدرمورد کاالها و خدمات خود  کنندگانمصرفآگاه کردن  یها براشرکت

 .(1382 ،ینیرحسی)م

 یاز باورها یبه عنوان تابع ،اینترنتی دی: نگرش به خرینترنتیا دیبه خر نگرش

که  یذهن تیاز اهم یزانیو م یکیالکترون یهافروشگاه یهایژگیکنندگان در مورد ومصرف

نگرش  رگیو به عبارت د شودیدر نظر گرفته م کندینگرش متصل م نیکننده را به امصرف

رفتار  در مورد عمل کنندگانمصرف یمنف ایبه عنوان احساسات مثبت  نترنتیاز ا دیبه خر

  (.2015 مارتینی و وایدنینگسی،) شودیم فیتعر نترنتیاز ا دیخر

معامله شرکت  کیدر  ایکننده است که آبرنامه مصرف د،ی: قصد خرینترنتیا دیخر قصد

و در  لیکننده تمامصرف کیاست که  یزمان یدهنده نشان ینترنتیا دینه. قصد خر ایکند 

تفاوت  یبا معامالت سنت اینترنتیشرکت کند. معامالت  اینترنتینظر دارد در معامالت 

قابل  ریگسترده و غ یفروشان از تکنولوژو خرده ندگانکندارند و در تعامالت مصرف
                                                 

1 - Gao 
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و در  شودیمعامالت م نیدر ا نانیعدم اطم یکه موجب نوع کنندیاستفاده م ینیبشیپ

وارد، )جان شودیم ،دارد اینترنتی دیبا قصد خر یمنف یکه رابطه سکیر جادیباعث ا جهینت

2008.)  

است که شده یبار توسط بئور معرف نیشده اولدرک سکیشده : مفهوم رادراک سکیر

ش حت ماتمربوط به اقدا یامدهایو پ نانیکننده از نظر عدم اطمکه مصرف یخطر دیگویم

 دهدیهدافشان را مبه ا دنیها امکان رسآن دیکه خرنیدر مورد ا کنندگانمصرف. کندیم

 نانیدم اطمتاب  از ع کیبه عنوان  تواندیشده مدرک سکیر ن،یانگران هستند بنابر ،ریخ ای

ود. شظر گرفتهدر ن جینتا نیا ییو ناکارا یرفتار و احتمال ناراحت کیبالقوه  جیدر مورد نتا

 ،یاجتماع ،یعملکرد ،یاست که شامل خطر مالشده ییشده شناساادراک سکیشش نوع ر

  (.2008وارد، )جان باشدیم یراحتو  زمان ،یکیزیف ،یروان

خرد مشتری در گذشته به معنای کسی بود که کاال و خدمات شرکت را می: یمشتر نوع

ارد و در واق  مشتری کسی است تری دعنای عمیقکند ولی امروزه مشتری مو دریافت می

  (.1393 ،ی)فرقانشود که از کاال و خدمات شرکت منتف  می

بودن یاحساس ،ییرجوییتغ یژگیسه و یبررس ینوع مشتر ریپژوهش منظور از متغ نیدر ا

 . (2001، 1نیکمهبل و گوداست) استدر مشتریان بودن یو منطق

 پژوهش یرهایمتغ یاتیعمل فیتعر-1-10

پنج  که در قالب طیف الؤبا شش س نیآنال غاتیپژوهش، تبل نی: در انیآنال غاتیتبل

گرفت باشد مورد سنجش قرار خواهدای لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم میگزینه

 بود.( خواهد1393) یاز پژوهش غالماین سؤاالت برگرفته  که

که در ل اؤسچهار با  ینترنتیا دیپژوهش، نگرش به خر نی: در اینترنتیا دینگرش به خر 

ای لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم مورد سنجش قرار قالب طیف پنج گزینه

االت عبارتند از: ؤس نیبود. ا( خواهد1395) یپژوهش نوروزگرفته از گرفت که برخواهد

توق  ارزان  مورد اعتماد، ینترنتیا دیخر یبرا شتریصرف مبلغ ب ،ینترنتید ایاعتماد به خر

 دیخر در سهیانجام مقا یسادگ شوند،یم یداریخر ینترنتیکه به صورت ا ییبودن کاالها

 کردن.صرف ینترنتیا دیخر یبرا شتریزمان ب ،ینترنتیا دیخر یبرا شتریپرداخت ب ،ینترنتیا

                                                 
1 - Campbell & Goodstein 
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الب که در قبا چهار سؤال  ینترنتیا دیپژوهش، قصد خر نی: در اینترنتیا دیخر قصد

که برگرفته از پژوهش  گرفتباشد مورد سنجش قرار خواهدای لیکرت میگزینهطیف پنج 

 اتغیتبل الانتق نده،یدر آ دیقصد خر االت عبارتند از:ؤس نیبود. ا( خواهد1395) ینوروز

کار وکسب کهکردن دیگران به اینهیتوص ت،یاز سا دیبه بازد گرانید هیتوص گران،یمثبت به د

 .دهندانجام ینترنتیا

ف که در قالب طیسؤال  چهاربا  شدهریسک ادراک پژوهش، نیشده: در اادراک سکیر

ز اگرفت این سؤاالت برگرفته باشد مورد سنجش قرار خواهدای لیکرت میپنج گزینه

عدم تطابق محصول  شامل:سؤاالت  نیا بود.( خواهد1393فروزان )یپژوهش لطف

به همراه محصول  یمال سکی، عدم وجود رکنندهشده با محصول مطلوب مصرفیداریخر

 اندک سکیمحصول، ر دیخر یکننده به واسطهدر مصرف تیحت رضا جادیا شده،یداریخر

 شوند.می ،محصوالت

ال آن در ؤال که هفت سؤبیست س در قالب یپژوهش، نوع مشتر نی: در ایمشتر نوع

هفت سوال  (،2002 ،1یباگزدابهولکار و  م2001 ن،ی)کمهبل و گوداست رابطه با تغییرجویی

ال آن در رابطه ؤو شش س (1995و همکاران،  2رامان) در رابطه با احساسی بودن مشتریان

م 2003و همکاران،  4لاپوک م2001 و همکاران، 3یالوادیآ) با منطقی بودن مشتریان است

اًل ای از کامال در قالب طیف لیکرت پنج گزینهؤکه تمامی بیست س (. 2004 ،5کت و وود

 بود. موافقم تا کاماًل مخالفم خواهد

                                                 
1 - Dabholkar & Bagozzi 
2 - Raman 
3 - Ailawadi 
4 - Kopalle 
5 - Cotte & Wood 
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 خالصه-1-11

های تحقیق اهداف و فرضیهدر فصل اول به طور خالصه به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، 

ن واژگان همچنی به صورت خالصه روش تحقیق شرح داده شد.در آخر و  پرداخته شد

یج به نتا کند تاق تالش میشد، این تحقیطور که گفتهاست. همانعملیاتی تحقیق بیان شده

بر  آنالین افزایش اثرگذاری تبلیغات باها و بازاریابان کاربردی برای افزایش سود شرکت

ط توسکنندگان هدف و همچنین شناسایی بهتر مصرفنگرش و قصد خرید اینترنتی 

 های شخصیتی آنها بهردازد.با توجه به ویژگیها شرکت
 

 

 

 



 

 

 

 

 قو پیشینه تحقیمبانی  -2

 مقدمه-2-1

ها برای به غلبه بر رقبا و به دست آوردن امروزه با گسترش تولیدات در سطح انبوه شرکت

تر ی اقتصادی ناچار به استفاده از تبلیغات گستردههای جهانی و دستیابی به توسعهبازار

ی کم، به دلیل هزینه آنالینمفهوم است. تبلیغات ت بیباشند زیرا بازاریابی بدون تبلیغامی

ها ی اقتصادی شرکتدسترسی جهانی به مشتریان، سرعت باال بهترین گزینه برای توسعه

مناسبی  در حال رشد علمی و کمیجایی که تبلیغات اینترنتی در ایران از آنخواهد بود، 

این تحقیق به  در باشد.م تحقیقات در این زمینه ضروری میباشد، از این رو نیاز به انجامی

ریسک  تأثیرو شده پرداختهبر نگرش و قصد خرید اینترنتی  اینترنتیتبلیغات  ثیرتأبررسی 

 است.سنجیده شدهن متغیر تعدیلگر بر این رابطه شده و نوع مشتری به عنواادراک

گرش ه توصیف متغیرهای ندر این فصل ب با توجه به اهمیت متغیرها در بررسی موضوع

در  و همچنینک ادراک شده و نوع مشتری ریس ،یقصد خرید اینترنت ،به خرید اینترنتی

 اخته شدآخر به بیان مطالعاتی که در گذشته در خارج یا داخل کشور انجام شده است پرد

 .تا آمادگی الزم برای فصل سوم با پی بردن به فاکتورهای اصلی تحقیق حاصل شود

  غاتیتبل -2-2

 مفهوم تبلیغات -2-2-1

روزی و گسرترش بازارها در سرراسرر دنیا بازاریابان برای با افزایش تولیدات به شرکل ام

تر ناچار به تبلیغات در سررطح وسرری  افزایش فروش و معرفی محصرروالت خود در جهان

ی متقاعد کردن هایی وظیفهبه صررورت رسررمی سررازماندر اواخر قرن نوزدهم شرردند. 

شتریان را بر عهده گرفتند  ستم،  (.2011 ،1ی)برم ستفاده از تبدر اوایل قرن بی لیغات با ا

                                                 
1 - Berry 
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شتر تأثیرگذاری  شد و به تدریج با اختراع رادیو برای افزایش هرچه بی مطبوعات انجام می 

و  ویراد (.1380 ،1یلوی)اگکردند از این وسررریله برای انتقال پیام و تبلیغات اسرررتفاده می

ی با تر در جذب مشررتریان بودند ولهایی بسرریار موفقچاپ رسررانه در مقایسرره با ونیتلوز

اند ید آمدهگسترش تکنولوژی و ترکیب رایانه و ماهواره و تلفن نسل جدیدی از تبلیغات پد

خاب مشررتریان تهای بسرریار بیشررتری برای جذب و همچنین افزایش قدرت انکه توانایی

 (.1389 گران،یآزاد و دی)اکبردارند 

رساندن  ونای ابالغ تعاریف متعددی از تبلیغات وجود دارد. تبلیغات جم  تبلیغ و به مع

نظور پیام اسرررت. در تعریفی دیگر تبلیغات اعمال نظریات یا اعالن اطالعات خاص به م

معرفی غیر معنای  به دیگر تبلیغاتباشرررد. از بعدی تمایالت مطلوب میکسرررب آراا یا 

اتی برای افراد یا مؤسررسرر ختلف در ازای دریافت هزینهمق یا خدمات از طر کاالشررخصرری 

 (.1393)یزدانی،  دباشمی مشخص

ست. اما  یبلغ به معنا شهیاز ر لیمصدر باب تفع غیتبل ینظر لغو از ساندن ا  یر معندر

 ،یمحمدرود )شاهیرا شناساندن به کار م یزیدادن و چشارتکردن، انپخش یبه معنا غیتبل

1390.) 

ذهن  را با انتشار در یاست: موضوعشده فیتعر ریبه صورت ز غاتیتبل نیفرهنگ مع در

مادها ن یریرا به کارگ غاتیتبل ،یشررناسررالمعارف جامعهۃریکردن. دا ریجاگ یاذهان عموم

را  غاتیتبل کا،یتانیالمعارف برۃریداند. دایاز مردم م یاریبه بسرر دیعقا  یانتقال سررر یبرا

شار اطالعات شا لیدال ق،یحقا ،انت ست مهین یهاعهیو  ذ در افکار نفو یکامالً دروغ برا ایرا

کردن با  متقاعد یبرا یرا تالشر غاتیتبل کانا،یالمعارف آمرۃریدا اسرت.کرده فیتعر یعموم

 نیمع یمحتوا کی یلتکرار متوا لهیبه وس یگذارتأثیر قینف  مشخص و آگاهانه از طر کی

وبسررتر،  فرهنگ اند.داند که هنوز متقاعد نشرردهیم ییهاگروه ایو افکار افراد  هاشیبر گرا

مشخص  یها و کارهاهیها، نظردهیا افتهیگسترده و سازمان جیا هرگونه نشر و ترور غاتیتبل

بر  یرتأث ،متضاد با هدف یکردن هدفرانیو ایهدف  کیبردن شیپ یداند که برایم رهیو غ

به  قیرشررده و از طنییتحقق اهداف از قبل تع یها براگروه ایافراد  گرید یرفتارها ایافکار 

 (.1387 ،یطرزجان)دهقان ردیگیشناسانه انجام مروان یهاکیتکن یریکارگ

                                                 
1 - Agilvey 
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نه م یرا تالشررر غیتبل کوالتر ها گا ند برایآ  قیها از طریدگرگون کردن طرز تلق یدا

شکل دادن  ای جادیدر جهت ا وستهیپاست به هم یتالش غاتیتبل زیارتباطات. به اعتقاد برت

در کتاب  یمتول .یگروه ای یفکر ،یکار دادن روابط عامه،قرار تأثیرتحت  یرخدادها برا

اعالن  ای اتیعبارتسررت از اعمال نظر غیتبل": سرردیونیاقناع م یهاوهیو شرر یافکار عموم

 (.1384 ،ی)متول "مطلوب التیتما ایاطالعات خاص، به منظور کسب آراا 

ها به دنبال اسرررتفاده از بسررریاری از شررررکت با گسرررترش اینترنت در سرررطح جهان،

سانه هاا و وبالگهسایتوب ستند و برای تبلیغات خود های جدید تبلیغاتی، به عنوان ر ه

به  و استشدهتبلیغات اینترنتی  درهای متنوعی سبب به وجود آمدن تکنیک این موضوع

ا به کلی کنار گذاشته و های سنتی را برای تبلیغات روشهبسیاری از شرکت همین ترتیب

 (.1388 ،یجیالهاکانیو ن ی)دهدشتکنند اده میلیغات اینترنتی استففقط از تب

 غاتیتبل تیاهم -2-2-2

با وجود تقاضاهای فراوانی که در سراسر دنیا وجود دارد رقابت برای فروش کاال افزایش 

شتر و که مییافته و در نتیجه نقش تبلیغات به عنوان ابزاری  تواند موجب فروش هرچه بی

 نیب یکه پل ارتباط یابد. تبلیغاتاهمیت مضراعف می در واق  ارتقاا جایگاه شررکت شرود

صاد س کیو  یبنگاه اقت شد ابزاریجامعه م کیتر  یبازار و در مفهوم و سب برا یبا  یمنا

سازمان شبردیپ سعه امور  ست. اهداف تبل یفروش و تو صورت ذ غاتیا  یبندقهطب لیبه 

 اند:شده

 :یاهداف شناخت -1

 حصولم یطبقه کردن مشتریان از آگاه-

 یاز عالمت تجارکردن مشتریان  آگاه-

 یاز عالمت تجار یاطالعات کاف-

 یاحساس ای یگذارتأثیر فاهدا -2

 غیاحساسات توسط تبل زشیانگ-

 غینگرش مثبت نسبت به تبل-

 ینگرش مثبت نسبت به عالمت تجار-

 یبه عالمت تجار لیعالقه و تما-

 یمتقاعد شدن نسبت به عالمت تجار-
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Abstract 
Objective: Given the advancement of technology and completion of almost all 

transactions through the Internet, companies increasingly see internet advertising as 

an important means of reaching consumers, while on the other hand, unlike the high 

costs of companies in the advertising sector, due to the increasing number of 

advertisements, customer attraction and, as a result, effectiveness of advertising on 

the customer has been reduced. This issue attaches great importance to online 

advertising, and given the special position that Internet advertising has found for 

marketing, the need to pay attention to how internet advertising influences on 

attitude and purchase intention of customers as well as identifying a variety of 

customers as a target market is of great importance. In this regard, the present study 

examines the impact of online advertising on the attitude and intention of online 

shopping, considering the moderator effect of perceived risk and customer type. 

Research Methodology: Considering the fact that in this research, the method 

of library study and review of the relevant literature was used to identify and define 

the variables and to present the research model, and then a survey was conducted on 

the research sample to collect data; it can be said that the present study is descriptive-

survey based on the nature and method of research. The population of the study is 

Mohaghegh Ardebili University and sample size according to Morgan table is 373 

people. The main tool of this research is a questionnaire that includes questions about 

variables. In the present study, after analyzing the data, structural equation modeling 

and confirmed factor analysis were performed. SPSS and AMOS software were used 

for this purpose. 

Results: The results indicate that online advertising affects online shopping 

attitudes. The attitude towards Internet shopping affects online shopping intent. 

Perceived risk and customer type have a moderating role in relation to Internet 

advertising and attitudes to online shopping. 

Conclusion: According to the research results, it is recommended that by 

increasing advertising credibility and attractiveness and reducing perceived risk, 

marketers create positive attitudes in their customers and provide a basis to increase 

online shopping intentions. It is also recommended that marketers recognize 

customers accurately, to advertise with respect to their personality. 

Keywords: Internet Advertising, Online Shopping Intention, Online Shopping 

Attitude, Perceived Risk, Customer Type. 
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