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 چکیده
دهند به تبلیغات بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ترجیح می ةبه گسترش خدمات پیامکی در زمین توجّهبا 

ت است، محتوای با مخاطبان خود از این روش استفاده نمایند، اما آنچه که حائز اهمیّمنظور برقراری ارتباط 

گردد  ارائه شده به مشتریان در معرض تبلیغات بوده و محتوای مناسب موجب اثرپذیری و جذب مخاطبین می

طراحی  به در این تحقیق نماید.میاستفاده دهنده خدمت از این روش ارائه ،در نتیجه کمک به سودآوریو 

 این تحقیق برالن پرداخته شده است. استان گی ل درکاربران همراه اوّ توجّهمحتوای تبلیغات پیامکی مورد 

ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطالعات از  اساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده

آماری تحقیق حاضر کاربران تلفن همراه اول در استان گیالن است.  ةنامه استفاده شده است. جامعابزار پرسش

آماری  ةبه جامع توجّهاستفاده شد و حجم نمونه با  در نمونه برداری از روش غیراحتمالی در دسترس

-نامه از آلفای کرونباخ بهرهرای بررسی پایایی پرسشنفر بدست آمد. ب 523تعداد نامحدود از فرمول کوکران 

ها از معادالت ساختاری  و تحلیل داده جهت تجزیهآمد.  بدست 7/0ها باالتر از متغیّرة شد که برای هم برداری

فرضیه مورد  40فرضیه ارائه شده در این تحقیق  41از  استفاده شد.SMART PLS2  و SPSS نرم افزارهای و

ی بر ساز یشخص) تأثیر: شده عبارتند از تأییدهای فرضیه قرار نگرفت. تأییدفرضیه مورد  1و قرار گرفته  تأیید

طلبی بر معرض قرار گرفتن مشتریان لذّت انگیزةی تبلیغاتی ناشی از محتوا، ها امکیپانتظار تالش مشتریان به 

انتظار  ،های تبلیغاتی ناشی از محتواخودپنداره بر اعتماد به پیامک ،ی تبلیغاتی ناشی از محتواها امکیپبرای 

های ی تبلیغاتی ناشی از محتوا، اعتماد به پیامکها امکیپتالش مشتریان بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای 

بر انتظار  کننده لیتسهشرایط ، ی تبلیغاتی ناشی از محتواها امکیپتبلیغاتی بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای 

-اعتماد مشتریان به پیامک توسعةاجتماعی بر  تأثیر حتوا،ی تبلیغاتی ناشی از مها امکیپتالش مشتریان  برای 

ی تبلیغاتی ها امکیپبر معرض قرار گرفتن مشتریان برای  کننده لیتسهشرایط  های تبلیغاتی ناشی از محتوا،

ی بر ساز یشخص ،ی تبلیغاتی ناشی از محتواها امکیپپنداره بر انتظار تالش مشتریان به خود ناشی از محتوا،

عادت بر )تأثیر های اما فرضیه ی تبلیغاتی ناشی از محتوا( است.ها امکیپمعرض قرار گرفتن مشتریان برای 

انتظار عملکرد مشتریان بر معرض تأثیر   ی تبلیغاتی ناشی از محتوا،ها امکیپمعرض قرار گرفتن مشتریان برای 

اجتماعی برمعرض قرار گرفتن مشتریان  تأثیر ،محتوای تبلیغاتی ناشی از ها امکیپقرار گرفتن مشتریان برای 

ی تبلیغاتی ها امکیپپنداره بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای خود ی تبلیغاتی ناشی از محتوا وها امکیپبرای 

 نیست.  معنادارناشی از محتوا( 

پذیرش  ةمدل یکپارچ ،قرارگرفتن در معرض تبلیغات، برای رفتار کاربر یآور فناستفاده از واژگان کلیدی: 
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