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چکیده
اینترنت نیز قادر به انتقال پیام است و ابزار تبلیغاتی به شمار میآیدد ،ایدن رسدانه مهدمتدرین قابلیدت برتدر آس نسدبت بده
رسانههای سنتی ،تعاملی بودس آس است .تبلیغات مبتنی بر اینترنت فرآیندی است که عالوه بر معرفی کاال و خددمات پد
از فروش ،سعی در ترغیب مشتریاس از طریق ابزار اینترنت برای خرید دارد .این روش تبلیغاتی به دلیل سرعت باال و هزینه
کمتر ،دربازاریابی انواع کاالها مورد توجه است .در این مقاله دیدگاه مرتبط با تبلیغات اینترنتی فدرش بدرای ابربیشدی آس
بررسی شده است و اعتبار آس را بر اساس الگوی رفتار مصرف سنجیده شده است .اهمیت موضوع بدین جهدت اسدت کده
الزم است جایگاه فرش به عنواس یک کف پوش با تنوع تولیدات مصرفی ،ابزارهای موجود و به روز تبلید ،،و بدا رویردرد
تأبیر بر رفتار مصرف کننده بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد .این مطالعه به صورت میدانی و اسنادی با ابدزار گدردآوری
اطالعات ودادههای کتابیانهای و پرسشنامه انجام شده که جامعه آماری مزبور  661نفر ازکاربراس اینترنت در سطح ایدراس
هستند که در معرض تبلیغات اینترنتی فرش ویاسایتهای مرتبط بافرش قدرار داشدته و ایدن امدر را در پرسشدنامههدا لحدا
نموده اند .هدف از این پژوهش سنجش ابربیشی تبلیغات اینترنتی فرش بر اساس مدلی از رفتار مصرف کنندگاس است که
بتواس ابر بیشی تبلیغات اینترنتی این کاال را ارزیابی و تجزیه تحلیل نمود .نتایج پژوهش حاکی است محرکهای ارتبداطی
با  1/56تابیر بر واکنش شناختی مصرف کنندگاس و  1/17تابیر بر واکدنش احساسدی مصدرف کننددگاس بیشدترین تدابیر را
داشته و محرکهای محتوایی  1/97تابیر بر واکنش شناختی مصرف کنندگا س و 1/75تابیر بر واکدنش احساسدی مصدرف
کنندگاس داشته و اولویت توجه ودقت به محرکهای محتوایی بیشتر از محرکهای ارتباطی است .از طرفی محدرکهدای
محتوایی و ارتباطی هیچ کدام بر نگرش مصرف کنندگاس تابیرگذار نبوده اند که الزم است مطابق مددل پدژوهش و بدرای
ابر بیشی مطلوب به محتوای تبلیغات اینترنتی مرتبط با فرش تأکید و توجه شود.
واژههای کلیدی :تبلیغات اینترنتی ،فرش ،ابر بیشی تبلیغات ،بازار فرش ایراس.

* نویسنده مسؤول

n.yazdani@shahed.ac.ir
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مقدمه

«با شروع فعالیدتهدای تجداری در اینترندت تبلیغدات

از مهمترین پیشرفتهای سالیاس اخیر ،رشدد فنداوری

اینترنتی نیز پا به عرصده ههدور گذاشدت»] .[4بدر اسداس

اطالعددات و بدده دنبددال آس رشددد و پیشددرفت ابزارهددای

آمار و ارقام منتشر شده رشد تبلی ،در اینترنت نسدبت بده

الرترونیری ارتباطات بوده است .در این سالها بدا نفدو

تبلی ،در رسانههای سنتی ،از سدرعت بیشدتری برخدوردار

گسددترده ابزارهددای ارسددال و دریافددت پیددام بدده صددورت

بوده .یعنی تعداد میاطباس رادیو پ

الرترونیرددی مواجدده بددودهایددم .در میدداس ایددن ن ددامهددای

از پیدایش آس به  51میلیوس نفدر رسدیدند ،تلویزیدوس 69

الرترونیری متعدد ،اینترنت دنیای ارتباطات را دگرگوس

سال پ

از پیدایش ،این حد نصداب را کسدب کدرد در

سدداخته و بددا بهددرهمندددی از شددیوهای نددوین فرصددتهددای

حالی که اینترنت تنها با گذشت  1سال توانسته اسدت بده

فراوانی در خدمت ارتباطدات قدرار داده اسدت .تبلیغدات

این حد نصاب دست پیدا کند ] [5کده ایدن خدود نشداس

متری به اینترنت یری از ابزار مهم است کده شدرکتهدا

دهنده فراگیری و سرعت فزاینده این ابزار جدیدد اسدت

برای ارتباط با مصرفکنندگاس و مشتریاس از آس استفاده

و الزم است از آس در راستای اهدداف خدود بده درسدتی

میکنند .تبلیغات اینترنتی تبدیل بده یردی از کاندالهدای

بهره ببریم.

از گذشت  95سال

مهم بازاریابی برای شرکتها شده است که با استفاده از

اهمیت تبلیغات درفرش ناشی از«اشتغالزایی ،افزایش

آس اقدام به تثبیت موقعیدت ندام و نشداس تجداری خدود و

درآمددددارزی ،کددداهش صدددادرات غیرنفتدددی یاتوسدددعه

انتقال اطالعدات و یدا ارتقدای مبدادالت بازرگدانی خدود

صادرات غیرنفتی اسدت زیرافدرش همدواره درصدادرات

میکنند ایدن اقددامات از فرآینددهای مهدم و تأبیرگدذار

غیرنفتی کشورسهم ویژه ای داشدته اسدت»] .[6همچندین

است .شرکت ها برای انجام و اجدرای اهدداف فدروش و

در مددورد تولیدددات ماشددینی نیددز کشددور را از واردات

سودآوری خدود نیداز بده تبلیغدات دارندد ،در ایدن راسدتا

نمونههای خارجی بی نیاز میسازد و رونق تولید کده بدر

هزینه های بسیاری نیز انجام میدهند ،برای بهدرهبدرداری

پایدده شددناخت صددحیح از رفتددار مصددرف کننددده باشددد،

بهتر از آس میتواس از تبلیغات اینترنتی استفاده مناسدب را

صادرات به کشورهای خارجی را نیز افزایش میدهد.

برد ].[1] [2

در این میاس دقدت بده تبلیغدات اینترنتدی بدا توجده بده

در واقع تبلیغات بر مبندای ارتبداط بدا مشدتریاس دارای

فراگیر بودس اسدتفاده ازاینترندت ،ارزاس بدودس ،نامحددود

دو حوزه میتلف است .حدوزه اول بازاریدابی اسدت کده

بودس ،سرعت باالی آس ،قدرت تعاملی بیشدتر ،شیصدی

هدفش ایجداد ،برقدراری ارتبداط و انتقدال ارزش یدا پیدام

سازی و هدفمند بودس آس در مقایسه با سایر رسدانههدای

شرکت به مشتری اسدت .حدوزه دوم ،ارتبداط اسدت کده

سنتی ،تبلیغات اینترنتی رادرجهاس بده عنصدرمهمی بدرای

فرآیند ایجاد یک عقیده و ن ر واحد بین یدک فرسدتنده

ارتباط هر ه بهتر بدا مصدرف کنندده تبددیل نمدوده کده

و یددک گیرنددده اسددت ] .[3ایددراس نیددز ندداگزیر بدده نددین

امروزه در صنایع میتلف کشورهای صداحب صدنعت از

عرصه ای خواهد پیوسته است و از همین رو بهره گیدری

آس استفاده می کنند .امدا در ایدراس اسدتفاده از ایدن ابدزار

از فناوری اطالعات یری از حلقههای الزم برای افزایش

بددرای معرفددی هر دده بهتددر و مددوبرتر فددرش (دسددتباف و

ارتباطات تعاملی با مشتریاس و کارایی تجاری در اقتصداد

ماشینی) به مصرف کننددگاس آنچنداس کده بایدد و شداید

ملی است.
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مورد توجده نیسدت و مهمتدر آسکده عمدالب برنامده ریدزی

ندوع وفداداری در آسهدا ایجداد نمایندد .در اوایدل ههددور

مشیصی برای آس انجام نشده است.

تبلیغات اینترنتدی و بده خصدون اندواع اشدرال تبلیغدات

لذا هدف این پژوهش ضمن بررسدی وضدع موجدود

اینترنتی ،تبلیغات بیشتر به صورت هارگوشهای رنگی

تبلیغددات اینترنددی مددرتبط بددا فددرش (دسددتباف و ماشددینی)

هم شرلی بودند که بنر 6نامیده مدیشددند و بده صدورت

همچنددین بررسددی میددزاس ابربیشددی تبلیغددات اینترنتددی در

سریع گسترش یافتند .وبسایتی که برای اولین بار یدک

بازار فرش ایراس است.

بنر تبلیغاتی را به نمدایش گذاشدت ،مجلده آندی در سدال
 6331بود که بنر شرکتهایی دوس زیمدا ،ولدوو و اتدی

مبانی نظری پژوهش

اند تی را در معرض دیدد کداربراس قدرار داد .بدا بهبدود و

-1تبلیغات اینترنتی :بنا بده تعریدف ستسدترا در

ارتقددای زیرسدداختهددای ارتبدداطی اینترنددت و دسترسددی

سال  6336تبلیغات ایده آل تبلیغاتی است که از باالترین

کاربراس به پهندای باندد بیشدتر ،تبلید،کننددگاس ،تصداویر

امراس دسترسی به مشتریاس بالقوه ،همراه با امراسپدذیری

گرافیری بیشتری در تبلیغات اسدتفاده نمدودهاندد .هددف

باال برای گرفتن بازخورد و البته هزینده پدایین برخدوردار

تبلیغات اولیده فقدط ترغیدب مشدتری بدالقوه و در نهایدت

باشد .بدین ترتیب کدامین رسانه است که تبلی،کنندده را

کشاندس او به وبسایت تبلیغاتی بود ،اما تبلیغات جدید،

به تبلیغات ایدهآل میرساند؟

خود انتقال دهنده یک پیام جامع هسدتند و در هدر لح ده

تبلیغات موجودیتی از مفاهیم اسدت کده مدیتدواس از

متن آسها تغییر میکندد و تبلید ،مناسدبتدری بده کداربر

آس بددرای عرضدده محصددوالت در بددازار ،البتدده بددر مبنددای

انتقددال مددیدهنددد ،کدده ایددن امددر باعددب ورود کدداربراس

برقراری ارتباط با مشتریاس استفاده نمود .ایدن مفهدوم در

تیصصی به وبسدایت مدیشدود نده هدر کداربریا لدذا

اصل دارای دو حوزه است :حوزه اول ،بازاریدابی اسدت

هنگامی که از تبلیغات در محیط اینترنت سدین بده میداس

که هدفش ایجاد ،برقدراری ارتبداط و رسداندس ارزش بده

میآید ،شناختن موقعیدت و عوامدل تأبیرگدذار در آس از

مشتری است .حوزه دوم ،ارتباط است که فرآیند ایجداد

اهمیت باالیی برخوردار است ].[19

یک عقیده و ن ر واحد بین یک فرستنده و یک گیرنده
اسددت .از ن ددر اقتصددادی ،تبلیغددات صدداحب دو کددارکرد
اصددلی اسددت .ابتدددا ترغیددب و سددت

مبنددای اطالعدداتی.

تبلیغددی موفددق اسددت کدده بتوانددد از کددارکرد اقتصددادی-
ترغیبی باالیی برخوردار باشد ،اما کارکرد اطالعرسدانی
بسیار مهم است .طبق ن ر لیتل ایلد "در جهانی کده در
آس عدم قطعیت حداکم اسدت و مدردم سداکن جامعده از
سطح دانش پایینی برخوردار هستند ،نقش اطدالعرسدانی
تبلی ،،حیاتی اسدت" .مشدتریاس دارای دادههدای ضدعیفی

تصویر  -1محیط تبلیغات الکترونیکی][19

هستند و این شرکتهای ارائهدهنده اطالعات هستند که
می توانند با جامع و کامل نمودس اطالعدات مدردم ،یدک
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 -2معیار اثربخشیی تبلیغیات اینترنتیی :بدرای

صفحات وبسایتها هداهر مدیشدود و بیننددگاس را بده

اولین نویسدنده کتداب تبلیغدات در سدال

اطالعددات ترمیلددی یددا سددایت آگهددی دهنددده هدددایت

 6535روش مشدددهور هدددار وا هایا توجددده ،عالقددده،

مینمایند .به عبارت ساده تر یک تصویر مستطیل شدرل

خواست و اقدام خود را برای ابدربیش نمدودس تبلیغدات

برروی یک صفحه وبه من ور اهداف تبلیغاتی اسدت .بده

مطرح نمود .در ابتدا پژوهشی توسدط الویددو و اسدتینر

دوشرل بابت ومتحرک وجود دارند و باکلیدک کدردس

در سددال  6316صددورت پددذیرفت کدده منجددر بدده معرفددی

برروی بنرمورد ن رمیتواس درمدوردآس تبلیدع اطالعدات

سلسدله مراتددب عوامدل 6یددا  7CABشدد .در ایددن سلسددله

بیشتری به دست آورد ].[11

اولین بار لوی

مراتب که به یک روش پله-نردباس صورت مدیگرفدت،

 -تبلیغییات دارای انییای رسییانهای :ایددن نددوع

توجه منجر به عالقه ،عالقه منجر به عقیده ،عقیدده منجدر

تبلیغات هم مانند بنرها هستند با ایدن تفداوت کده هددف

به خواست و در نهایت خواست منجر به عمدل یدا اقددام

اصددلی تبلیغددات دارای غنددای رسددانهای جلددب توجدده

می شد .ست

این عناصر در دروس سده دسدته بدزر تدر

میاطباس با ترنولو یهای پیچیدهتر است.

شناخت عاطفه و کوشش که بعددها بده رفتدار تغییدر ندام

 -تبلیغات مبتنی بربازی :در این نوع ،تبلی ،مورد

داد ،دسته بندی شدند .بندابراین رفتدار مصدرفکنندده بده

ن ر به نحوی در بازیهای اینترنتی قرار داده میشدود تدا

عنواس یردی از شداخص هدای اصدلی سدنجش ابربیشدی

میاطب حین بدازی بدا تبلید ،و پیدام تبلید ،تعامدل داشدته

است.

باشد.
 تبلیغات از طریق پست الکترونیک :در ایدننوع از تبلی ،شرکت با ارسال پیام به آدرس الرترونیردی
کاربراس آسها را بدا محصدول خدود آشدنا مدیکندد و بده
نوعی میاطب را ترغیب بده خریدد مدینمایدد .همچندین
می تواند از طریق این ترنیک مشتریاس احتمدالی و فعلدی
خددود را تشددویق کنددد پرسددشهددا ،پیشددنهادات و حتددی
انتقادات خود را به آدرس پست الرترونیدک آس ارسدال

تصویر  -2چرخه تأثیر گذاری عوامل سهگانه
شناخت ،عاطفه و رفتار][19

 -3انواع تکنیکهای تبلیغیات اینترنتیی شیامل
موارد زیر است:
 تبلیغات بنیری:بندر پیدامی اسدت کده بده شدرلیهنری ،شدامل تصداویر و متدوس بابدت یدا متحدرک روی
1. Hierarchy of ٍEffects
2. Cognitive, Affective & Behavior

کنند .شیوه های استفاده از این ابزار ارسال خبرنامدههدای
دورهای ،گروههای گفت و گو و ایجاد کانال بازاریدابی
اسددت کدده افددراد در آس عضددو شددده و بددر اسدداس عالیددق
اعضاء پیامهای تبلیغاتی برای آسها فرستاده میشود.
 تبلیغات مبتنی بر حامی گری :در این نوع ازتبلی ،اینترنتی شرکت از یک رویدداد ،واقعده یدا فعالیدت
خان حمایت میکند و در مقابل ،لوگو یدا ندام تجداری
خود را در آس رویداد یا فعالیت خان درو میکندد .در

ارزیابی ابر بیشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایراس 12 /

اینجا شرکت حامی از توجه کاربراس بده یدک سدایت یدا

بازاریابی است دارای دسترسدی جهدانی اسدت وموجدب

موضوع مطرح شده در اینترنت سود میبرد.

گسترش بازار فدرش مدیشدود .تعامدل دوطرفده تبلیغدات

 -تبلیغات با استفاده از موتورهای جستجو :با

اینترنتی باپیوندمستقیم صورتی پویا به آس داده اسدت .بدا

افددزایش تسدداعدی اطالعددات در اینترنددت امددروزه نقطدده

این حال در یک توصیف از وضدعیت تبلیغدات اینترنتدی

شروع استفاده از ایدن اطالعدات بدرای میلیدوسهدا کداربر

فرش (دستباف و ماشدینی) اسدتفاده از تبلیغدات اینترنتدی

موتورهای جستجو هسدتند .افدزایش رتبده در موتورهدای

برنامه ریزی شده و منسدجم نیسدت .در ایدن پدژوهش در

جسددتجو نیددز بددرای دسترسددی سددریعتر کدداربراس اهمیددت

ن ر داریدم تابیرپدذیری متغیرهدای محتدوایی ،ارتبداطی و

بسددیاری در فعالیددت تجدداری و تعددداد بازدیددد از سددایت

میانجی رابدر اسداس دیددگاه کداربراس اینترندت در مقدام

شددرکت دارد .بددرای ایجدداد جایگدداه مناسددب سددایت در

مصرف کنندگاس فرش بررسی نمدوده تدا بده ارائده مددل

موتورهددای جسددتجو بایددد بدده عددواملی ددوس محتددوای

تبلیغات الرترونیک فرش براساس الگدوی رفتارمصدرف

ارزشمند ،ساده نگهداشتن سایت ،انتیاب دقیق کلمدات

کنندگاس درایراس دست یابیم ].[11

کلیدی ،قرار دادس کلمات کلیدی دروس متن ،قرار دادس
کلمات کلیدی در محل های مناسب و موبر ،گرفتن ندام

پیشینه پژوهش در تبلیغات فرش

دامنه میصون به خود ،در اختیار گدرفتن یدک میزبداس

در پددژوهشهددای گذشددته مدددلهددای میتلفددی در

وب بددا کیفیددت ،گددرفتن پیونددد بدده سددایت خددود در

خصون واکنش مصرف کننده و فرآیندد تأبیرگدذاری

سایتهای میتلف ،ببت نمودس سایت به طور دسدتی در

تبلیغددات الرترونیددک بددر عقایددد و باورهددا ،احساسددات و

موتورهای جست و جو توجه خان داشت.

رفتار مصرف کننده وجود داشتند که سیر زمانی ترامدل

 -تبلیغییات ناخواسییته :ایددن نددوع از تبلیغددات بدده

آسها از سال ( 6535مدل  )AIDتا کنوس ادامده داشدته و

صددورت ناخواسددته دریافددت مددیشددود و میاطبدداس را در

بددیش از سددی مدددل را شددامل مددیشددود .در ایددن بددین

معرض یک نمایش اجباری قرار میدهدد کده گداهی بدا

کاملترین و ترامل یافته ترین مدل تبلیغات الرترونیدک

پاسخهای منفی همراه هستند.

برمبندددددای پدددددژوهش حمیددددددی زاده وهمرددددداراس
از بررسددی وب سددایت

درسال6931که بر پایه مدل های پیشدین بدوده ،بده شدرح

داخلی که در حوزه فرش و کف پوش فعالیت داشتند و

زیر است ] [12که در این پژوهش بر پایده همدین مددل،

همچنین وب سایتهای خبری ،فروشگاهی و پربازدیدد،

مدل مفهومی پدژوهش تعریدف و تجزیده و تحلیدل الزم

مشاهده شد بیشتر تبلیغدات مبتندی بدر اسدتفاده از بنرهدای

انجددام شددده اسددت کدده در جدددول شددماره دو مالح دده

بابت است و کمتر از سایر انواع تبلیغات اینترنتی مذکور

میکنید ].[19

در خصددون فددرش و پدد

استفاده شده است.
تعددامالت صددورت گرفتدده درفضددای مجددازی نددر
پاسددیگویی بدداالیی دارد .ایددن شددیوه کدده یددک کانددال
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جدول  -1مدل مفهومی پژوهش

در خصدددون فدددرش و مشیصد داب فدددرش دسدددتباف

مرتبط با کانالهای توزیدع و پدژوهشهدای بازاریدابی بدا

پژوهشهدای گذشدته تأکیدد دارندد اسدتفاده و گسدترش

عملررد صدادراتی یعندی رشدد و سدودآوری صدادرات،

تجارت الرترونیک در فدرش از عمدده مدوارد گسدترش

ورود به بازارهای جدیدد ،بهبدود وضدعیت سدهم بدازار و

فروش و صادرات فرش در بازارهدای داخلدی و جهدانی

ایجاد هنیت مثبت به محصوالت ،خدمات و نام و نشاس

است ] .[13در یک پژوهش میدانی که نقدش بازاریدابی

تجاری شرکت مورد تأییدد قدرار گرفتده اسدت ] .[15در

اینترنتی بر عملردرد صدادراتی صدنعت فدرش را بررسدی

پژوهش دیگری در سال با عنواس «بررسی تدأبیر تجدارت

کرده نتایج حاصل بیانگر تأبیر مثبت و معنادار بازاریدابی

الرترونیک بدر توسدعه صدادرات فدرش دسدتباف ایدراس»

اینترنتی و ابعداد آس از جملده تبلیغدات مبتندی بدر وب بدر

] [16نتیجه گرفته شده استفاده از تجارت الرترونیک در

افزایش صادرات صنعت فرش اسدت ] .[14در پدژوهش

مقایسه با روشهای سدنتی برتدری دارد و نیدز تبلیغدات و

دیگدددری اشددداره شدددده بدددین اسدددتفاده از اینترندددت در

ارائدده اطالعددات از طریددق اینترنددت از ن ددر جلددب توجدده

فعالیتهای بازاریابی و عملررد صدادراتی شدرکتهدای

خریددداراس و ارائدده تسددهیالت و اسددتفاده از سیسددتمهددای

فرش رابطه مثبت و معنادار وجدود دارد .ایدن ارتبداط در

پیشددرفته الرترونیرددی در حددین فددروش از ن ددر جلددب

هر یک از ابعداد سده گانده بازاریدابی الرترونیردی یعندی

رضایت خریداراس نسبت بده سیسدتمهدای سدنتی مدوبرتر

اسدتفاده از اینترنددت در فعالیددتهددای مددرتبط بددا مشددتری،

اسدت .از همددین رو انجددام تبلیغددات مبتنددی بددر اینترنددت و

ارزیابی ابر بیشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایراس 13 /

ارتبدداط بددا مصددرف کننددده از طریددق ایددن ابددزار اهمیددت

مشتریاس و کارایی تجاری در اقتصاد ملی دانسته و مندافع

بسزایی دارد.

استفاده از روشهای نوین تبلیغدات اینترنتدی در فدرش را

در یک پژوهش با عنواس «شناسایی ابزارهای مناسب

به شرح زیر نتیجه گرفته است :شیصی سازی تبلیغات و

تبلی ،فرش دستباف از دیددگاه خریدداراس داخلدی» ][17

روش های فدرد بده فدرد ،ارتبداط بدا مشدتری بده صدورت

تأبیرگذارترین ابزار تبلی ،برای فدرش دسدتباف در ایدراس

اینترنتی و بدوس محددودیت زمدانی و مردانی و افدزایش

کهنترین گونه آس یعنی تبلیغات شدفاهی اسدت .آمارهدا

رتبه وب سایت شرکت در موتورهای جست و جو.

نشاس میدهد که فرآیند تبلیغات در این کاال آنگونه کده
بایسته است عمل نررده و نتوانسته از ابدزار جدیدد تبلید،

تبلیغات اینترنتی فرش و مصرف کنندگان آن

بهره بگیرد .لذا الزم است مدل عملررد تبلیغات اینترنتی

در صنعت فرش بسیاری بر این باورندد کده فدرش را

– این رسانه رو به توسعه – بر روی رفتار مصرف کنندده

نمی تواس به صورت الرترونیری و اینترنتدی بده میاطدب

در صنعت فرش بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معرفی کرد زیدرا ویژگدیهدای بصدری و فیزیردی آس را

پددژوهش مددرتبط دیگددری نیددز بددا عنددواس «ارزیددابی و

نمی تواس به میاطب و به درستی منتقل کرد .ایدن مسدأله

رتبهبندی ابعاد بازاریابی اینترنتدی صدنعت فدرش کشدور»

در خصددون فددرش دسددتباف کدده همددواره در زیبددایی و

نیز انجام شده کده در آس نتیجده گرفتده شدده آگداهی از

طرح و نقش زبانزد بوده شدت بیشتری دارد .این ن در و

وضددعیت رقبددا ،اسددتفاده از اطالعددات بازدیدکنندددگاس

تفرددر عمدددتا باعددب مددیشددود تددا بدده عرصدده تجددارت

وبگاه و دریافت ن رها و پیشنهادها از اهمیدت بیشدتری

الرترونیک و تبلیغات مبتنی بدر وب کمتدر برنامدهریدزی

نسبت به سایر متغیرهدا در بازاریدابی اینترنتدی برخدوردار

شود.

هستند .همچندین نتیجده گرفتده شدده در میداس معیارهدای

از طرفی تبلیغات در سدایر رسدانههدا عمددتاب گدراس و

اصددلی اسددتفاده از اینترنددت در فعالیددتهددای مربددوط بدده

هزینه بر هسدتند و میصوصداب بنگداههدای کو دک و در

مشددتریاس بدده عنددواس مهمتددرین معیددار برگزیددده شددده و

حوزه فرش دستباف کمتر امرداس تبلیغدات وجدود دارد.

معیارهای استفاده از اینترندت در رابطده بدا پدژوهشهدای

در این شرایط ارتباط با میاطب از طریق صدفحات وب

بازاریابی و اسدتفاده از اینترندت در رابطده بدا کاندالهدای

می تواند راهگشا باشد .بدرای ایدن من دور ابتددایی تدرین

توزیع در ردههای دوم و سوم قرار دارند ] .[18از همدین

فعالیددت داشددتن یددک وب سددایت بددا طراحددی جددذاب و

رو با گسترش استفاده از اینترندت در جوامدع میتلدف و

منحصر به فرد است که به تواند تا حد ممرن مشیصات

اسددتفاده صددنایع میتلددف از ایددن ابددزار ورود بدده عرصدده

یک فرش را ه از ن ر تصویری و ه از ن ر اطالعدات

تبلیغات اینترنتی فرش بسیار محسوس است.

فنی و تیصصی به میاطب منتقل کند و میاطب در بین

در پژوهش دیگری با عنواس «نقش و اهمیت تبلیغات
الرترونیرددی در صددنعت فددرش ایددراس» ] [6کدده اشدداره

محصدوالت میتلدف قددرت مقایسده و انتیداب دقیددق و
آگاهانه را داشته باشد.

مستقیم به تبلیغدات اینترنتدی فدرش دارد ضدمن ضدروری

متاسفانه در بررسی پایگاههای مرتبط با فدرش کمتدر

دانستن بهره گیری از فناوری اطالعدات در فدرش ،یردی

جددددذابیتی در طراحددددی و میصوصدددداب گرافیددددک و

از حلقددههددای الزم بددرای افددزایش ارتباطددات تعدداملی بددا

مشیصههای هاهری این سایتها مییدابیم .دلیدل عمدده
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این مسأله در عدم باور صاحباس این صدنعت بده تبلیغدات

مدیشدود و ارتبدداط رفتدری میدداس او و مشدتری شددرل

اینترنتی است و کمتر به این بیش توجه نشاس میدهندد.

می گیرد .فرآینددتبلیغات باتوجده بده هزینده دردسدترس،

از همین رو تبلیغات اینترنتدی انجدام شدده نیدز بده مرجدع

توسددط رسددانههددای میتلفددی مانندروزنامددههددا ،مجددالت،

جذاب و مناسدبی خدتم نمدیشدود و مصدرف کنندده آس

رادیو ،تلویزیوس واینترنت انجام میپدذیرد .برنامدهریدزی

اطالعددات کددافی و الزم را در مددورد فددرش بدده دسددت

برای انجام تبلیغدات اینترنتدی درموردکداالیی ماننددفرش

نمیآورد.

نیازبه درن رداشتن ابعاد متعددتبلی ،می باشدبااین تفداوت

بدده طددور کلددی شدداید در خصددون فددرش دسددتباف

که فدرش خودیدک رسدانه اسدت ودرکنارکارکردهدای

تبلیغات اینترنتی منجر به یدک خریدد اینترنتدی و آنالیدن

متعدد درمحیط وب میتواندد نقدش بسدزایی درافدزایش

نشود ،اما یک وب سایت ،سرمایهای مهم و یک شدروع

شناخته شدس فرهنگ ایرانی داشته باشد.

برای متقاعدکردس بازدیدکنندگاس در نیازشاس بده خریدد

تددو م شدددس قابلیددتهددای متفدداوت دورسددانه باهزیندده

محصوالت جدید است .بنابراین مشتریاس عالوه بدر ایدن

اندددک نسددبت بدده سددایر رسددانههاباتمرکزوهدددفگیددری

کدده اطالعددات مناسددبی از فددرش مددورد ن رشدداس کسددب

مناسب مشتریاس ،راهدی کارآمدومناسدب بدرای تبلیغدات

مددیکننددد بدده خریددد محصددول و برنددد خاصددی از فددرش

فرش است .ازطرفی تبلیغدات اینترنتدی ازایدن جهدت کده

تحریک میشوند ].[10

نوعی کسب وکارمحسوب میشودمیتواندددرارتباط بدا

به طدور کلدی و بدا توصدیف وضدع موجدود تبلیغدات

بسیاری از دانش آموختگداس فدرش زمینده ای بدرای ارائده

اینترنتی فرش در ایراس ،بیشدترین تبلیغدات متوجده فدرش

ارزشدمند ازفدرش دربدازار وبددین مصدرفکننددگاس ایددن

ماشینی است و در فرش دستباف نیز بیشترین تبلیغات در

کاالباشدتاعالوه برکسب درآمدایده تجاری شدس فرش

مورد محصول خان تابلو فرش و یدا فدرشهدایی اسدت

بددا خدددماتی ماننددد پسددت الرترونیددک ،پیغددامرسدداسهددا

کهبرای مصدرف کدف پدوش اسدت .تبلیغدات بیشدتر بده

واتاق های گفتگوخدمات متندوعی باشدندکه درصدورت

شرل بنر های بابت و بددوس اسدتراتژی خاصدی در ارائده

ارائه مناسدب ،انددازهگیدریابرتبلیغدات را بیدوبی بتدواس

پیام و یا جذابیت منحصر به فرد بصدری هسدتند کده الزم

سنجید.

است با توجیه مناسب صاحباس صنایع نسبت به ایدن ابدزار

پرسش اصلی این پژوهش ایدن اسدت کده دردنیدایی

و رسانه تعاملی بیشتر در این بیش کدار شدود و از سدایر

که سرعت ارتباطات افزایش یافته گونه میتدواس مددل

ابزارهددای تبلیغددات اینترنتددی ماننددد پسددت الرترونیددک و

تبلیغات الرترونیک فرش براساس الگدوی رفتارمصدرف

اتاقهای گفت و گو و ...نیز بهره بردای شود.

کنندگا س درایراس راتعریف نمود؟ با لحا این موضدوع
که فرش کاالیی مصرفی و با ویژگی کاالهای بدادوام و

روش شناسی پژوهش
شناسایی ابزار مناسب تبلی ،بده گوندهای کده بیشدترین

کمتر تجدید پذیر (از ن ر مراجعه و خرید مجدد) اسدت
و همچنین از مقدار قیمتی متوسط و باالست.

تأبیر را بر میاطب بگذارد از مهمترین عناصر در فرآیند

بددراین اسدداس متغیرهددای مددورد ن ددر را در قالددب

تبلیدد ،اسددت .هر دده پیددام تبلیدد ،کامددلتددر و آسدداستددر بدده

پرسشنامه دراختیارمصرف کنندگاس فرش دستباف قدرار

میاطددب منتقددل شددود ،تبلیغگددر بدده هدددفش نزدیددکتددر

داده تا فرضیات یل مورد آزمایش قرار گیرند.
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فرضیههای پژوهش

ن ر ارتباط میاس متغیرها بر نوعی رابطه علی استوار اسدت

باتوجه به ار وب مفهومی پژوهش وروابدط میداس

و به من ور جمع آوری دادههدا از ابدزار پرسشدنامه و 11

متغیرهای شناسایی شده ،فرضدیههدای زیرتددوین وارائده

پرسش محقق ساخته استفاده شده است .این پرسشنامه با

شده است:

توجه به موضوع پژوهش دربین مصرف کنندگاس فدرش

 فرضیییه :1محددرکهددای محتددوایی بددر واکددنششناختی مصرفرننده تأبیرگذار است.
 فرضیییه :2محددرکهددای محتددوایی بددرواکنشاحساسی مصرف کننده تأبیرگذاراست.
 -فرضیه :3محرکهای محتوایی برنگرش مصرف

به صورت الرترونیری توزیدع شدد .یافتدههدای پدژوهش
شامل  661پاسیگو به شیوهی تحلیلی و با استفاده از نرم
افزار  spssو نرم افزار Amosتحلیل شده است.
در ایددن پددژوهش متغیرهددا بدده شددرح زیددر هسددتند کدده
فراوانددی پرسددشهددا در جدددول شددماره  9توضددیح داده
شدهاند:

کننده تأبیرگذار است.
 -فرضیه :4محرکهای ارتباطی برواکنش شناختی

متغیر مستقل :محرکهدای (محتدوایی و ارتبداطی)
تبلیغات اینترنتی

مصرف کننده تأبیرگذار است.
 فرضیییه :5محددرکهددای ارتبدداطی بددر واکددنشاحساسی مصرف کننده تأبیرگذار است.
 -فرضیه :6محرک های ارتباطی برنگرش مصدرف

متغیر وابسته :واکدنش رفتداری مصدرف کنندده بده
تبلیغات اینترنتی
متغیر تعدیل کننده :واکدنش شدناختی ،واکدنش
احساسی و نگرش مصرف کننده به تبلیغات اینترنتی

کننده تأبیرگذار است.
مقاله پیش رو با هدف کاربردی و با روش و ماهیت

لذا بر اساس متغیرهای مذکور  17پرسش بدر اسداس

توصیفی است که با گردآوری اطالعات میدانی به جمع

طیف لیررت پنج گزینهای مطابق جدول شماره 7تهیه و

بندی نهایی رسدیده اسدت .بدرای بیداس موضدوع و طدرح

توزیع شد.

مسددأله نیددز بدده شددیوه اسددنادی و گددردآوری اطالعددات
کتابیانه ای بهره برده است .گفتنی است این پدژوهش از
جدول  -2فراوانی پرسشهای پرسشنامه پژوهش
متغیرها

تعدادپرسشها

پرسشهای عمومی

1

محرک محتوایی (آگاهکنندگی 9پرسش ،ترغیبکنندگی 1پرسش ،اعتباردهندگی 9پرسش ،بهروزرسانی 1پرسش)

61

محرک ارتباطی (در دسترس بودس  9پرسش ،تسهیل خرید و در دسترس بودس  5پرسدش ،شیصدی سدازی  9پرسدش،
سنجش و بازخورد  9پرسش)

61

واکنش شناختی (فرری)

5

واکنش احساسی (عاطفی)

1

نگرش (طرز فرر)

5

جمع

11
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تجزیه وتحلیل دادهها و نتایج آن

کرداری یا رفتاری به حساب میآورند .متغیر رفتاری بده

محرک های محتوایی و ارتباطی دو متغیر مستقل این

متغیرهددایی برمددی گددردد کدده نزدیررفتددار هسددتندمانند
ترغیب و قصد خرید"[19] .

مقاله اسدت .متغیرهدای محدرک محتدوایی بدا ابعادآگداه
کننددددگی ،ترغیدددب کننددددگی ،اعتباردهنددددگی وبددده

لذا در این پژوهش نگرش به عندواس شداخص تعیدین

روزرسانی ومتغیرهای محرک ارتباطی شامل دردسترس

کننده واکنش رفتاری در ن ر گرفته شده است.

بودس ،تسدهیل خریدوبده صدرفه بدودس ،شیصدی سدازی،
سنجش وبازخورداند .متغیرمیانجی (تعدیل کننده)شدامل

تجزیه و تحلیل دادههاوآمار توصیفی
در این پدژوهش 661پرسشدنامه مدورد ارزیدابی قدرار

واکنش شناختی (فرری) ،واکنش احساسی (عداطفی) و

گرفت .همانگونده کده در جدولشدماره  9قابدل مشداهده

نگرش (طرزفرر) هستند.
"متغیرهای شناختی به متغیرهای فرری برمیگردد و

است6 .15 .درصد از پاسیگویاس زس و  3 .56درصدد از

شددامل متغیرهددایی از قبیددل توجدده یددا آگدداهی هسددتند.

آناس را مرداس تشریل میدادندد .همچندین ایدن افدراد در

یادآوری و تشییص ،معمول تدرین شداخصهدای مدورد

محدوده سنی 71تا 11سال قرار داشدتند و از ن در سدطح

استفاده در توجه و آگاهیها هستند .متغیدر احساسدی بده

تحصیالت ،اکثر پاسیگویاس دارای مدرک کارشناسدی

هیجدداسهددا مربددوط اسددت .طیددف وسددیعی از متغیرهددای

و کارشناسی ارشد بودند .به عالوه از ن ر میزاس اسدتفاده

هیجانی ،از مثبت تا منفی و از شیصی تدا نیمده شیصدی

روزانه از اینترنت ،اکثر پاسدیگویاس روزانده بدیش از 61

وجدود دارد .گدداهی ایددن متغیددر را جددز متغیددر شددناختی و

ساعت از اینترنت استفاده میکنند.

جدول  -3ویژگیهای فردی پاسخگویان
سن

جنسیت

میزاس استفاده روزانه از اینترنت

تحصیالت

زس

مرد

75-71

91-75

11-91

51-11

11-51

دیتلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

کمتراز  6ساعت

9-6ساعت

 5-9ساعت

 61-5ساعت

بیشتراز  61ساعت

فراوانی

59

52

71

71

19

3

6

6

7

15

11

67

9

9

65

99

13

درصد

6 .15

3 .56

7 .75

9 .79

2 .16

2 .5

1 .6

1 .6

3 .6

1 .11

5 .95

2 .66

3 .7

3 .7

1 .61

1 .97

1 .12

مجموع=661

تجزیه و تحلیل دادههاو آماراستنباطی

گردید که نتایج آس در جدول شماره  1ارائه شده است.

در ابتدددا بدده من ددور بررسددی وضددعیت هددر کدددام از

بددا توجدده بدده اسددتفاده از طیددف 5تددایی لیرددرت ،در ایددن

متغیرهددای پددژوهش ،از آزمددوس tتددک نمونددهای اسددتفاده

آزموس نمره( 9حد متوسط) به عنواس میدانگین ن دری در
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ن ر گرفته شده است .مطابق جددول شدماره  ،1میدانگین

میدهدد ،و وضدعیت آنهدا کمتدر از حدد متوسدط اسدت.

تمامی متغیرها با میانگین ن ری تفاوت معناداری را نشاس
جدول  -4تعیین وضعیت متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
نام متغیر

محرک ارتباطی

محرک محتوایی

مقدارt

سطح معناداری

میانگین

نتیجه آزموس

آگاهکنندگی

-5/173

1/116

6/11

کمتر از حد متوسط

ترغیبکنندگی

-2/355

1/116

7/13

کمتر از حد متوسط

اعتباردهندگی

-3/515

1/116

7/56

کمتر از حد متوسط

به روز رسانی

-61/617

1/116

7/73

کمتر از حد متوسط

در دسترس بودس

-5/327

1/116

7/52

کمتر از حد متوسط

تسهیل خرید

-9/213

1/116

7/57

کمتر از حد متوسط

شیصی سازی

-79/312

1/116

6/13

کمتر از حد متوسط

سنجش و بازخورد

-63/316

1/116

6/31

کمتر از حد متوسط

واکنش شناختی

-2/322

1/116

7/11

کمتر از حد متوسط

واکنش احساسی

-1/566

1/116

7/22

کمتر از حد متوسط

نگرش

-1/756

1/116

7/22

کمتر از حد متوسط

متوسط مورد مطالعه=9

در پژوهش حاضر ،از مدل یابی معدادالت سداختاری

فرضیههای مورد بررسی قرار خواهندد گرفدت .در واقدع

که یک روش همبستگی ند متغیره است ،برای تحلیدل

تدا بابدت نشدود نشدانگرها متغیرهدای پنهداس را بده خددوبی

داده های مبتنی بر ار وب پژوهش (تصویر  )9استفاده

اندازه گیری کردهاند ،نمی تواس روابط را مدورد آزمدوس

شده است .مدلیابی معادله ساختاری به پژوهشگر یداری

قرار داد .لذا در ابتددا از تحلیدل عداملی تاییددی اسدتفاده

میرساند تا الگدویی ن دری را کده از اجدزای میتلدف و

میشود.

متنوع تشریل یافته ،هم به طدور کلدی و هدم بده گوندهای

در پددژوهش حاضددر نیددز اعتبددار عدداملی پرسشددنامه بددا

جزیددی مددورد آزمددوس و وارسددی قددرار دهددد] .[20بددرای

کمک تحلیل عاملی تاییددی و بدا اسدتفاده از ندرم افدزار

بررسی مدل ،ابتدا از تحلیل عاملی تاییدی برای سدنجش

 Amosانجام گرفت .الزم به کر است کده بدرای اینرده

روابط متغیرهای پنهاس با گویههای سنجش آنها اسدتفاده

مدل اندازه گیری تایید شود ،اوالب باید شداخصهدای آس

شده است .مدل انددازه گیدری (تحلیدل عداملی تاییددی)

بددرازش مناسددبی را نشدداس دهددد و بانی داب مقددادیر ضددرایب

ارتباط گویهها یا هماس سواالت پرسشنامه را بدا سدازههدا

استاندارد بارهای عاملی باید معنی دار باشند .اگر نسدبت

بدا اسدتفاده از مددل

کای دو به درجده آزادی( )dfکدو رتر از RMSEA ،9

سدداختاری ارتبدداط عامددلهددا بددا یردددیگر جهددت آزمددوس

کدو رتر از  1/15و GFI , AGFIو NFIبزرگتدر از1/3

مورد بررسی قدرار مدی دهدد .سدت
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باشند ،مدیتدواس نتیجده گرفدت کده مددل بدرازش بسدیار

دو ) و مقدددار  RMSEAو نسددبت کددای دو بدده درجدده

مناسبی دارد.

آزادی کددم بددوده و نیددز مقددادیر  GFIو AGFIو NFI

در مدددلهددای اندددازه گیددری متغیرهددای پددژوهش ،از

بزرگتر از  ،1/3سطح معناداری بارهای عاملی کمتر از 5

زیرمقیدداسهددا بدده عنددواس نشددانگرهای جداگاندده معددرف

درصد است که بیانگر معناداری رابطه تعریدف شدده در

سازه های نهفته محرک محتوایی و ارتباطی استفاده شده

مدددلهددای اندددازه گیددری اسددت .شدداخصهددای بددرازش

است و در خصون متغیرهای واکنش شناختی ،واکنش

مدلهای اندازه گیری به طور خالصه در جدول شماره5

احساسی و نگرش کده شدامل زیرمقیداسهدای ندگانده

ارائدده شددده اسددت .پد

از تأییددد ابددر عدداملی متغیرهددا بدده

معرف این سازهها نیستند ،از گویههدای ایدن متغیرهدا در

بررسی اعتبار کلی مدل پرداخته شده اسدت .تصدویر()9

مدل استفاده شده است .نتدایج حاصدل از تحلیدل عداملی

نمای کلی مدل ساختاری پژوهش را بده همدراه ضدرایب

تاییدی نشاس داد که مدل هدای انددازه گیدری متغیرهدای

براورد شده نشاس میدهد.

تحقیق ،مدل های مناسبی هستند .را که مقدار ( χ2کای
جدول  -5شاخصهای برازش برای هر یک از مدلهای اندازه گیری پژوهش
مدلهای اندازه گیری

χ2

df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

محرک محتوایی

97 .952

615

11 .1

37 .1

1/31

31 .1

محرک ارتباطی

13 .971

613

19 .1

135 .1

1/36

33 .1

واکنش شناختی

79 .755

663

15 .1

39 .1

1/37

32 .1

واکنش احساسی

17 .752

671

11 .1

32 .1

1/31

35 .1

نگرش

71 .716

35

15 .1

31 .1

1/39

31 .1

در آزموس فرضیههای پژوهش ،از مدل سداختاری بدا

شناسددایی تددابیر بددین متغیرهددای مدددل مفهددومی پددژوهش

استفاده از نرم افزار Amosاسدتفاده شدد .از طریدق مددل

اسددت .مدددل سدداختاری زیددر رابطدده میدداس محددرکهددای

ساختاری می تواس روابدط بدین متغیرهدای پدژوهش را بده

محتدددوایی و ارتبددداطی را بدددا واکدددنشهدددای شدددناختی،

طور همزماس نشاس داد .هدف از انجدام مددل سداختاری،

واکنشهای احساسی و نگرش را نشاس میدهد.
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تصویر  -3مدل ساختاری پژوهش با ضرایب استاندارد شده

همانگونه که در مدل مشدیص اسدت محدرک هدای

محرکهای ارتباطی در فرایند تبلیغات اینترنتدی ،نسدبت

محتوایی و ارتباطی بر واکنش های مصرف کننده دارای

به محدرکهدای محتدوایی بده میدزاس بیشدتری مدیتواندد

ابر مثبت و معنادار بوده در حالی که بر نگدرش مصدرف

واکنشهای شناختی و احساسی مصرف کننددگاس را در

کنندگاس تأبیر معناداری را نشداس نمدیدهندد .بده عدالوه،

خصون کاالی موردن ر (فرش) به دنبال داشته باشد.

مقدددار ضددرایب رگرسددیونی نشدداس مددیدهددد کدده تددأبیر
محرکهدای ارتبداطی بدر واکدنشهدای مصدرف کنندده

بحث و نتیجه گیری

(شناختی و احساسی) نسدبت بده محدرکهدای محتدوایی

اهمیت تبلیغات اینترنتدی در فدرش بده عندواس عداملی

بیشددتر اسددت و نشدداس دهنددده ایددن اسددت کدده اسددتفاده از

تابیرگذار در قیمدت ،فدروش ،ارائده کیفیدت برتدر فدرش
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فرصتی برای تعقیب مشتریاس فدرش بده خریدد ایدن کداال

مناسب بودس برازش مدل ساختاری است .مقددار GFI ,

اسددت .بددا توجدده بدده اینردده خریددد فددرش بددا توجدده بدده

 AGFIو  NFنیزبه ترتیدب برابدر بدا  1/36 ،1/37و 1/35

محرک های محتوایی و ارتباطی نیاز به شناخت این کاال

است که نشاس دهندده بدرازش نسدبتاب بداالی مددل اسدت.

می باشد فرآیند خرید فرش به صدورت سده مرحلده زیدر

باتوجده بده ضدرایب مسددیربین متغیرهدای تحقیدق وسددطح

اسددت .کدده ابتدامشددتری نیدداز دارد کدده در مددورد کدداالی

معنددی داری آسهددا ،درمجمددوع از  1فرضددیه پددژوهش1 ،

در مواجهده بدا

فرضددیه مددورد پددذیرش قرارگرفتدده و  7فرضددیه رد شددده

مزبور شناخت کدافی داشدته باشدد سدت
خرید کاال آس را لم

نموده و احساسدی کده نسدبت بده

رنگ ،طرح و بافت فرش مییابد مرحله نهایی که خرید

است.
تابیرگددذاری محددرکهددای ارتبدداطی بددر واکددنش
از آس

کاال است صورت میگیرد.

شددناختی و احساسددی مصددرفکنندددگاس و پدد

مدل ساختاری ارایه شده نشاس میدهد کها

تابیرگذاری محرکهای محتوایی بدر واکدنش شدناختی و

محرکهای محتوایی بدر واکدنش شدناختی مصدرف

احساسی کاربراس در این پژوهش دارای بیشترین ضریب

کننده تأبیرمثبت ( )1/97و معندادار ( ) p-value = 1/19

نفو است .هر ند که محرکهای محتدوایی وارتبداطی

دارد.

هیچردام بر نگرش مصرف کنندگاس تابیرگذار نبودهاند

محرکهای محتوایی بر واکدنش احساسدی مصدرف

به دلیل محیط رقابتی فرش با انواع کدف پدوشهدا لدزوم

کننده تأبیرمثبت ( )1/75ومعندادار ( )p-value = 1/171

دقت به این مورد ضروری به ن در مدیرسدد بده گوندهای

دارد.

که سمت و سوی تبلیغات ،افراد را به خرید کاال تشدویق

محددرکهددای محتددوایی بددر نگددرش مصددرف کننددده
تأبیرمثبت ( )1/15و معنادار ( )p-value = 1/67ندارد.
محددرکهددای ارتبدداطی ب رواکددنش شددناختی مصددرف
کننده تأبیر مثبت ( )1/17و معندادار ()p-value = 1/165
دارد.
محرکهای ارتباطی بدر واکدنش احساسدی مصدرف
کننده تأبیر مثبت ( )1/56و معندادار ()p-value = 1/167
دارد.
محددرکهددای ارتبدداطی بددر نگددرش مصددرف کننددده
تأبیرمثبت ( )1/66و معنادار ( )p-value = 1/131ندارد.
خروجی نرم افزار نشداس دهندده مناسدب بدودس مددل
ساختاری برازش یافته برای آزموس فرضیههاسدت .نتدایج
برازش مدل ساختاری پژوهش نشاس میدهدکه مقدار7χ
به )9 .551/ 975( dfکمتر از  9بدوده و مقددار مناسدب و
پایینی اسدت .میدزاس  RMSEA=0/047نیزنشداس دهندده

نماید.
پیشنهادها
بددا توجدده بدده تجزیدده تحلیددلهددای فددوق و یافتددههددای
پدددژوهش مبندددی برضدددرورت افدددزایش قابلیدددتهدددای
محرکهای محتوایی و ارتباطی به من ور تدابیر گدذاری
بر نگرش مصرف کنندگاس به عنواس شداخص ابربیشدی
رفتار مصرف کنندگاس فرش ،پیشنهاد میشدود صداحباس
صنعت فرش در ایراس برای ارتباط هر ه بهتر با مصدرف
کنندگاس و ابر گذاری بر رفتار نهدایی آنداس در تبلیغدات
اینترنتی موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:
 توجه به طراحی گرافیری سدایتهدای سدازمانی ودقت در جذابیت و منحصر به فرد بودس آسهدا بده لحدا
بصری

ارزیابی ابر بیشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایراس 52 /

 دقت در محتوای ارزشمند وب سدایت کده شداملآموزشها ،مقاالت و نرات آموزشدی و آگداهی دهندده
در مورد فرش باشد
 ارسال خبرنامه به صورت متناوب برای کداربراس وتشویق و ترغیب آسها به دنبال نمودس اخبار شرکت
 ارائدده و نمددایش پیددامهددای کوتدداه و جددذاب بددرایمعرفی هر ه بهتر خدمات شرکت در سایت
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