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 چکیده

 یبه برندها بخاطر دسترس یجذب مشتر هایراهرشد کرده است.  وستهیپ طوربههوشمند  هایگوشیدر دهه گذشته استفاده از 

 غاتیا تبلب انیمشتر شودمیباعث  یچه عوامل میمهم است که بدان یلیکرده است. خ رییهوشمند تغ هایدر تلفن نترنتیبه ا

هش به پژو نیمنظور در ا نی. به هماست مؤثر دیخر یآنها برا میتصم یرو یزیچ چه نیهوشمند ارتباط برقرار کنند و بنابرا

ز نظر هدف پژوهش ا نی. اگذارندیم تأثیر انیمشتر دیمهم هستند و بر قصد خر غاتیکه در تبل میبود یعوامل ییدنبال شناسا

فروشگاه افق کوروش شهر کرج  انیرپژوهش مشت نیا یاست. جامعه آمار یشیمایـ پ یفیو از نظر نوع روش توص یکاربرد

 حجم نمونه از فرمول نییتع یاستفاده شد. برا یتصادف یریگنمونهاز روش  ینامحدود بودن حجم جامعه آمار لیاست. به دل

 که به یفیپژوهش ابتدا از آمار توص هایداده وتحلیلتجزیه ینفر انتخاب شد. برا ۴۸۳با حجم  ایکوکران استفاده و نمونه

 بستگیهم آزمون از هانرمال نبودن داده لیبه دل یو سپس در بخش آمار استنباطپردازد می یشناخت جمعیت یرهایمتغ یبررس

 یهمبستگ نیشتریب یتغایتبل امپی کنندهاست که اعتبار سازمان ارسال نیاز ا یحاک جیاستفاده شد. نتا وتحلیلتجزیه یبرا رمنیاسپ

 یغاتیبلت امیپ رسانیاطالع و هامشوق ،یبا سرگرم دیدارد. قصد خر تأثیرمثبت بر آن  طوربهو  اردد دیو رابطه را با قصد خر

 دید خرعامل بر قص نیا تأثیر زانیر دارد اما مرابطه معنادا یغاتیتبل امیو با آزاردهنده بودن )مزاحمت( پ رابطه مثبت و معنادار

را به  یلیموبا یغاتیتبل امیپ یرگذاریتأثاز عوامل مهم در  ییدورنما یاربردپژوهش از نظر ک نیباشد. ا یمنف ایکم  اندتویم

 .دهند رونق را خود وکارکسب از آنها بتوانند یرگیتا با بهره دهدمی ارائه هاسازمان رانیو مد ابانیبازار

 

 

  



 

Abstract 

 
In the last decade, the use of smartphones has been grown steadily. The way consumers 

interact with brands has changed owing to the accessibility of internet connection on 

smartphones. It is crucial to understand the factors that motivate consumers to interact with 

smartphone advertisements and therefore what stimulates their decision to purchase.So in this 

research we identified the factors that are important in advertising and influence consumer 

purchase intention.This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms 

of type of method.The statistical population of this research is customers of Horizon Cyrus 

chain store of Karaj. Due to the unlimited size of the statistical population, random sampling 

was used.To determine the sample size, we used the Cochran formula and a sample of 384 

people was selected. In order to analyze the research data, firstly descriptive statistics that 

examines the demographic variables, and then in the inferential statistics section, the spearman 

correlation test was used for analysis beause the research data was unormal. The results show 

that the credibility of the ad-sending organization has the most correlation and relationship with 

the purchase intention and has a positive effect on it. The intention to buy is positively the 

advertising message, and with the irritation (disturbance) of the advertising message, but the 

effect of this factor on the intention to purchase can be either low or negative. Practically, this 

research offers a perspective of the key factors in influencing mobile advertising message to 

marketers and managers of organizations so that they can grow their business. 
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