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تأثير تبليغات  و است شده مطرحزاريابي و تبليغات يك ابزار جامع براي با عنوان بهاينترنت  امروزه

 مانده يباقو دانشمندان  يابيدر ميان محققان بازار بحث قابليك موضوع  عنوان به نيزهنوز  اينترنتي

جوانان دانشجو جزء اقشاري از جامعه هستتند کته بته جاتت استتباده بيشتتر از        ازآنجاکه است.

بررسي باور، نگرش  باهدفنتي قرار دارند، لذا اين تحقيق اينترنت بيشتر در معرض تبليغات اينتر

 بنتابراين جامعته  ؛ نسبت به راهبرد تبليغات اينترنتي صورت گرفته است ها آنهاي رفتاري  و پاسخ

اسالمي واحد رشتت هستتند کته از ايتن      دانشگاه آزادآماري پژوهش حاضر دانشجويان  منتخب

متد    بتر استا   استت. روايتي تحقيتق     شده گرفته ردر نظنمونه براي آزمون  573جامعه آماري 

هتا   آوري داده تحقيتق بته لحتام جمتع     روش صورت گرفتت.  (0202سان )وانگ و  مورداستباده

که با استباده  شده انجامو همچنين تحليل به شيوه معادالت ساختاري  «همبستگي»توصيبي از نوع 

بتاور  در متد ، عوامتل    مورداستبادهصلي است. مباهيم ا قرارگرفتهاز ابزار پرسشنامه مورد آزمون 

، نگرش نسبت به تبليغتات اينترنتتي، کليتك    (، اقتصاد و ارزشاعتبار اطالعات، سرگرمي،شامل: )

و بتراي   يا دوجملته بررسي فرضيات تحقيق از آزمون  يبرا .استروي تبليغات و خريد اينترنتي 

نشان  آمده دست بهست. نتايج تحقيق ا شده استبادهبررسي وضعيت متغيرها از آزمون تي استيودنت 

مستقيم  ريتأثارزش بر نگرش نسبت به تبليغات  اقتصاد و ، اعتبار،اطالعاتمستقيم عوامل  ريتأثداد 

 ريتأثرد شد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد نگرش مثبت نسبت به تبليغات  سرگرمي داشته ولي،

و  ليتك روي تبليغتات و خريتد اينترنتتي    رفتاري مشتريان داشتته و اماتان ک   يها پاسخمثبت بر 

 دهد. را افزايش مي جذابيت تبليغات

گتذاري مطلتوبي در جاتت     هاي پژوهش، مؤسستات تبليغتاتي بايستتي سترمايه     با استناد به يافته

براي گروه ستني جوانتان    ژهيو بهجذاب کردن تبليغات  اطالعات(،) سازي اطالعاتي تبليغات غني

اعتبار و ) اعتماد بين مخاطبان نسبت به تبليغات اينترنتي جاديا ،گرمي(سر) مخاطبان اصلي عنوان به

 ايجاد نگرش مثبت نسبت به تبليغات اينترنتي داشته باشند. تيدرنااو  ارزش(

 رفتاري، بازاريابي الاترونياي يها پاسختبليغات اينترنتي، نگرش، باور، واژگان کلیدی: 


