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  . عناداري داردهاي اجتماعی رابطه منفی و م نگرش به تبلیغات در شبکه

  هاي اجتماعی، نگرش به تبلیغات هاي اجتماعی، اعتیاد به شبکه شبکه :کلمات کلیدي

  

  

  مقدمه 

هم به  هاي اینترنتی هستند که کاربران در آن حول یک موضوع مشترك دور سایت هاي اجتماعی نسل جدیدي از وب شبکه

یابند که آزادانه خود را به  ها افراد اجازه می در این شبکه .گذارند صورت مجازي جمع شده و عقاید خود را به اشتراك می

یکی . هاي شخصیتی و اجتماعی خود را نشان داده و با افراد دیگر ارتباط برقرار نمایند دیگران معرفی کنند و به راحتی ویژگی

اي  ها به اندازه این شبکه  ابیتجذ. هاي اجتماعی است هاي امروزي، اعتیاد به شبکه از مهمترین تأثیرات منفی و مخرب رسانه

. ]1[کنند برند و به صورت مفرط از آن استفاده می ها به سر می هاي زیادي را در این شبکه است که افراد ساعت

هاي اجتماعی  هاي شبکه سایتهایشرکتراوقتیکهاز توانندآگهی میهاي شبکه اجتماعی  سایتبسیاریازکاربران

                                                            
1 Email: samadihale405@gmail.com : نویسنده مسئول
2 Email: mohammadbashokouh@gmail.com
3 Email: HRK6809@gmail.com 
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باتوجهبه  ]2[نندکنند ببی برایهدفدیگریاستفادهمی

هایموثردر  ،نگرشمصرفکنندگاننسبتبهتبلیغاتیکیازشاخص)2000(هایمهتا گفته

اثربخشیتبلیغاتاست؛زیراتواناییشناختیمصرفکنندهنسبتبهتبلیغاتدرافکارواحساسات 

. آنهاظاهرمیشودومتعاقبابرنگرشآنهانسبتبهتبلیغاتتأثیرخواهدداشت

هاي  هامسیریمیباشدکهدرسال یتبلیغاتازطریقشبکههایاجتماعیبرمخاطباناینپیامبههمیندلیلشناختمکانیزموسازوکارهایاثرگذار

اخیرنظربسیاریازمحققیندانشگاهیرابهخودجلبکردهاستودرهمینراستاهدفاصلیتحقیقحاضرنیزدرجهتادامهاینمسیروپرکردنشکافمیان

به  .شدوشناختماازاینرابطهوروابطمیباشدواقعیتیکهدرحاالتفاقافتادندرارتباطمیانمخاطبانوتبلیغکنندگاندرشبکههایاجتماعیمیبا

هاي اجتماعی  هاي اجتماعی بر نگرش به تبلیغات در شبکه طور کلی تحقیق حاضر خواهان پرداختن به تأثیر اعتیاد به شبکه

  ]. 3[باشد می

  مبانی نظري و ادبیات پژوهش.2

  هاي اجتماعی شبکه 2-1

هاي  هاي کاربردي مبتنی بر آن را نیز به همراه داشته است و شبکه گسترش اینترنت در سال هاي اخیر ، گسترش برنامه   

هاي اجتماعی  هاي اجتماعی مجازي گونه اي از رسانه شبکه. ترین این برنامه ها می باشند اجتماعی، یکی از مهمترین و موفق

انسانی داشته و به فرد امکان برقراري ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر ، فارغ از هستند که بیشترین شباهت را به جامعه 

هاي اجتماعی مجازي، نسل جدیدي از وب  شبکه] 4[دهند  محدودیت هاي زمانی ، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي را می

. دهند را تشکیل می نیوند و جماعت آنالها کاربران به صورت مجازي دور یکدیگر جمع می ش ها هستند که در آن سایت

ها میلیون کاربر دارند که از  و اینستاگرام، صد، گوگل پالس هاي اجتماعی آنالین نظیر فیس بوك، توئیتر امروزه، برخی از شبکه

م است؛ یک هاي اجتماعی یک کنش مبتنی بر التزا شبکهپروپوزال  .ها براي ایجاد و حفظ روابط با دیگران استفاده می شود آن

هاي  هسته اصلی شبکه. سازند کانون براي افراد همفکر، داراي عالیق و اهداف مشترك که ارتباطات خود را در یک جماعت می

کند، چون به  هاي اجتماعی افراد را جذب می شبکه. پروپوزال. گیرد اجتماعی دیالوگ است و روابط بر همین اساس شکل می

هایی درباره  زندگی شخصی خود را به اشتراك گذارند، احساساتشان را بیان کنند و بازتابدهد تا تجربیات  آنها فرصت می

شبکه هاي اجتماعی عرصه را براي تبلیغ کاال و خدمات تولیدکنندگان فراهم می ]. 5[مسائل مختلف اجتماعی مطرح سازند 

. ی براي ترویج و پخش اطالعات استفاده می کنندبا پیشرفت فناوري اینترنت، بنگاه ها از سایت هاي شبکه هاي اجتماع. کنند

کاربران اینترنت به تدریج ارتباطات تجاري را شکل می . اند شبکه هاي اجتماعی باعث تغییر ارتباطات بازاریابی سنتی شده

اعی هاي اجتم به دلیل شهرت و اهمیت شبکه. گرفت دهند که این ارتباطات در شکل سنتی ، از جانب بازاریابان شکل می

وکارهاي مختلف ، برخی از خبرگان صنعت و پژوهشگران ، کسب و کارها را به حضور در  مجازي در ارتباط دادن افراد و کسب

  ].  6[کنند هاي آن تشویق می گیري از مزیت هاي اجتماعی و بهره شبکه

هاي اجتماعی  هاي شبکه ویژگی

.  ها، و سایر کاربران ها، همکاران، هم عقیده ها بین همکالسی ایجاد دوستی :دوستی -1
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ها است چون اطالعات خام، فیلتر نشده منتقل  هاي اجتماعی بیش از وب سایت قابلیت اعتماد به شبکه :اعتماد -2

. شود می

تأثیرگذاري . گیرد هایی کوچک و بزرگ از مخاطبان شکل می به جاي مخاطبان انبوه، حلقه :هاي مخاطبان  حلقه-3

. هر شبکه بر هر حلقه به تناسب تخصصی بودن یا گرایش خاص آن شبکه است

. دهی ، دنبال کردن، عالیق مشترك کندوسازي یعنی قابلیت لینک :قدرت کندوسازي -4

. ها، قابلیت استناد و تعمیم را باال برده است ون اصلی رسانهفیلم، عکس، صدا و مت :استناد و تعمیم -5

،  XML،HTTPSهستند، آژاکس، 2هاي جدید وب  هاي اجتماعی محصول ادغام فناوري شبکه :ها  ادغام فناوري- 6

RSS  .

و هنرمندان به نگاران، سیاستمداران  امروزه افراد ، مجریان تلویزیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، روزنامه :پرستیژ - 7

هاي تلویزیونی نیز آدرس فیس  حتی برنامه. کنند جاي آدرس ایمیل یا وبالگ، شناسه فیس بوك خود را اعالم می

. بوك دارند

. ها قابلیت گپ یا چت کردن را دارند این شبکه :گپ -8

ها را نوعی فعالیت  بکهها است و فعالیت در این ش هاي اجتماعی فضاي تعاملی جسورترین آدم شبکه :رحمانه  نقد بی-9

به . ترسند رحمانه حاکمیت، سیاستمداران، رسانه هاي رسمی نمی و از نقد بی. دانند مدنی و حتی مبارزه مدنی می

.رسد ها به نظر می همین جهت زبان آنها متفاوت با سایر رسانه

. نیز دوست دارید دنبال شویدشما . بخش است فالو شدن و فالو کردن افراد امري لذت: دنبال کردن و دنبال شدن .10

.مانند توئیتر

. شوند هاي لینکدونی، خبرها پاالیش، انتخاب شده و باز انتشار می ها به خصوص سایت در محیط شبکه :باز انتشار .11

هاي اجتماعی بهترین فضاهاي افکارسنجی  شبکه. توان گرایش عمومی را سنجید از این فضاها می :خرد جمعی .12

. هستند

حذف مرزهاي زبانی مهمترین اتفاقی است که در فضاي جدید وب اتفاق افتاده  ) :مترجم گوگل(دن جهانی بو.13

. است

سرگرمی، طنز، خنده، شوخی کردن، سرکارگذاشتن، سوتی و گاف گرفتن، کارهاي فتوشاپی کردن،  :سرگرمی .14

.ها است هاي این شبکه دست انداختن سیاستمداران از ویژگی

هاي  ها و ریدر با استفاده از فیدها ، خروجی. در فضاي وب در حال حذف شدن است ولگردي :سفارشی شدن .15

. دهید آنالین و آفالین شما محتوا را سفارش می
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توانید در این فضاها همزمان  ها شما می از طریق ترکیب موتورهاي جستجو با بسیاري از شبکه :جستجو شدن .16

. جستجو کنید و جستجو شوید

. هاي شهروندي، خبرنگاران شهروند، رخدادهاي انتخاباتی تهران رسانه :بررسانی اطالع رسانی و خ.17

. شده است  ها به این پدیده نو بودن، خالق بودن و ابتکاري بودن باعث جذب جوان :رسانه نسل جوان .18

.کنند هاي جایگزین را ایفا می هاي سنتی، نقش رسانه در مقابل رسانه :رسانه جایگزین .19

. ها یا نسخه موبایل دارند، یا با استفاده از موبایل قابل انتشار و دسترسی هستند اغلب این فناوري :وبایل ترکیب با م.20

. شود ها توسط موبایل تولید می مستندات محتوایی این رسانه

کنند و از کوچکترین رخدادهاي  اي زندگی می هاي شیشه مثل اینکه درون خانه :شفاف شدن بیش از گذشته .21

.شوند مطلع می همدیگر

هاي فکري در این  ارتباطات افقی، پیشنهادات خالقانه، طوفان. ها است نوآوري در ذات شبکه :ابتکار و خالقیت .22

. افتد ها اتفاق می محیط

. مانند ویکی پدیا، گوگل، وبالگها، فرومها و همه برابرند: ساختاردموکراتیک .23

هاي غیر رسمی دانست که در میان اعضاي گروه مشترك  ارزشوجود مجموعه معینی از  :قدرت سرمایه اجتماعی .24

.بخشد بوده و همکاري را در میان آنها بهبود می

این تحرك از یک سو . شوند هایی از افراد متولد می هاي اجتماعی با تحرك یا تجمع گروه جنبش :تحرك اجتماعی .25

. ها است ها، ارتباطات و تماس ن ایدهبه معناي جابجایی جمعیت است و از سوي دیگر به معناي سرعت یافت

هاي اجتماعی ، قابلیت جدیدي است که قدرت این نوع  ها در شبکه اي استفاده از چند رسانه :اي  چند رسانه.26

. فیلم، صوت، عکس، انیمیشن، متن و گرافیک و لینک. ها را باال برده است رسانه

].6[اي، حکومتی و سیاسی  هاي رسمی آموزشی، رسانه خارج از نهاد :ارتباطات غیر رسمی .27

  هاي اجتماعی  مزایاي شبکه

نشر بدون سانسور  خبرهاي : ي انتقادي  نشر سریع و آزادانه اخبار و اطالعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه-1

اطالعات نادرست نیز وجود دارد و نباید  تواند یک مزیت تلقی شود، هر چند امکان تکثیر هاي اجتماعی این می شبکه

.شود، اعتماد کرد ها تولید و نشر داده می به هر آنچه در این شبکه

اجتماعی، مهد  هاي  امروزه شبکه: هاي مختلف امکان عبور از مرزهاي جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ-2

. کند اعی، امکان حضور تمام افراد جامعه را فراهم میهاي اجتم رسانه. هاي مختلف بشري است ها و فرهنگ تمدن

. توانند فرهنگ و دیدگاه خود را در معرض دید تمام جوامع قرار دهند ها نیز می سازمان
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خرد . اجتماعی ، پدیدار شدن خرد جمعی است هاي  هاي مهم شبکه یکی از ویژگی: گیري و تقویت خرد جمعی  شکل-3

شود که به مثابه یک  هایی اطالق می قوه تفکر و ذهن کاربران حاضر در چنین محیطجمعی به جریان سیال و پویاي 

. کند پردازشگر عظیم، اطالعات را پردازش و پایش می

اجتماعی، ارسال  هاي  شبکه: هاي دیگران ها، افکار و سلیقه ها به صورت آزادانه و آشنایی با ایده امکان بیان ایده-4

ها  ها را به مشارکت در بحث اري و همگامی کاربران با همدیگر را تسهیل کرده و آنبازخورد از سوي مخاطب و همک

. کنند تشویق می

استفاده از . دهد ها را افزایش می اجتماعی، احتمال مشارکت هاي  حضور افراد در شبکه: کارکرد تبلیغی و محتوایی-5

اي خود، نقش بسیار  جهت اهداف رسانه راستایی مخاطبان در چنین فضایی براي معرفی و تبلیغ و همچنین هم

. باالیی دارد

اجتماعی در اینترنت، موجب گسترده شدن دامنه ارتباطات  هاي  شبکه: ارتباط مجازي مستمر با دوستان و آشنایان- 6

مان ادامه  توانیم از آشنایانی که مدت بسیاري خبر نداریم در فضاي مجازي پیدا کنیم، به دوستی می. ما شده است

. ها را با سایر افراد به اشتراك بگذاریم م و از عقاید یکدیگر استفاده کنیم و آندهی

اجتماعی فراهم  هاي  هاي مهم شبکه یکی از قابلیت: هاي انسانی و اخالقی در عرصه جهانی تبلیغ و توسعه ارزش-7

بسیاري از افراد نیز . ی استهاي دینی، اعتقادي، انسانی و اخالق المللی جهت تبلیغ و اشاعه ارزش کردن فضایی بین

. هاي اخالقی و انسانی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت در صورت تبیلغ صحیح ارزش

هاي شخصی، ساخت  امکاناتی از قبیل ایجاد صفحات وب و پروفایل: سازي بسیاري از امکانات اینترنتی و وب یکپارچه-8

ها، که  شرکت در فضاهاي گفتگو و فضا براي آپلود فایل ها،جستجوي اینترنتی، اطالع از اخبار و رویدادها و وبالگ

. پذیر است اکنون با یک عضویت ساده امکان

. هاي مفید دهی فعالیت ایجاد انسجام اجتماعی در بین مردم و تسریع در سازمان: هاي مفید اجتماعی توسعه مشارکت-9

اجتماعی علمی و  هاي  شبکه: اد و شاگردروزي بین است افزایش سرعت در فرآیند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه.10

ها،  با استفاده از این شبکه. آموزشی به صورت تخصصی و با هدف آموزش از راه دور مشغول فعالیت هستند

. توانند هر لحظه که از استاد سؤال داشتند، به خارج از محدوده کالس گسترش دهند دانشجویان می

هاي اجتماعی مردم صداقت  هاي شبکه سایت گیري وب با شکل: ي سایبرافزایش اعتماد، صمیمیت و صداقت در فضا.11

].7[به همراه اعتماد واقعی به دست آورند... را جهت پیدا کردن دوستان قدیمی، لذت استفاده از علم و 

  هاي اجتماعی  پیامدهاي منفی شبکه

گیري و ترویج سریع  ها، شکل یکی از مهمترین پیامدهاي منفی این شبکه: ترویج سریع شایعات و اخبار کذب-1

شایعات، اخبار کذبی خواهد بود که به علت عدم امکان شناسایی هویت واقعی اعضا و نیز عدم امکان کنترل محتواي 

. شود ها و با اهداف خاص و غالبا سیاسی منتشر می تولیدشده توسط کاربران، و توسط برخی اعضاي این شبکه
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ها با اهداف از  ها، افراد و گروه اجتماعی اینترنتی مانند سایر رسانه هاي  در شبکه :تبلیغات ضد دینی و القاي شبهات-2

نمایند که  هاي مخصوص، اقدام به تبلیغات ضد دینی و حمله به اعتقادات مذهبی می شده و با شیوه پیش تعیین

. زدایی و حمله به مقدسات بوده است ها، دین هدف اصلی گردانندگان برخی از این شبکه

ها بتوانند  دهند تا آن اجتماعی، امکاناتی را در اختیار کاربران خود قرار می هاي  شبکه: نقض حریم خصوصی افراد-3

اجتماعی وارد  هاي  هاي تقلبی به شبکه افرادي با پروفایل. تصاویر و ویدئوهاي خویش را در صفحه شخصی قرار دهند

ها را به سرقت برده و شروع به پخش تصاویر در  و اطالعات آنهاي خصوصی افراد، تصاویر  شده و با ورود به حریم

. کنند اینترنت می

جامعه مجازي، هیچ وقت جایگزین جامعه واقعی نخواهد گردید، بلکه : هاي واقعی اجتماع انزوا و دور ماندن از محیط-4

دهد تا در سطح جهانی  میتسهیالت ارتباطی به ما امکان . کننده تجارب اجتماعی عمل خواهد کرد به عنوان تسهیل

. اي جدید با اجتماعاتی که منافع مشترکی داریم، بپیوندیم و از راه دور، به شیوه

فردي  اجتماعی، فرهنگ ارتباطی خاص خود را دارد، یعنی منش و گفتار مخصوص و منحصربه   هر شبکه: تأثیرات منفی رفتاري

شود که شامل برخورد،  اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطی می فرد با عضویت در شبکه . را براي خود برگزیده است

میزان تأثیرگذاري فرد از این محیط، صفر مطلق . تکیه کالم، اصطالحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهري هست

  ]. 8[کند اجتماعی، هویت مطلوب خود را ترویج می نخواهد بود، پس هر شبکه

  اعتیاد 

اند و یک نوع بیماري است  ها در جوامع گوناگون با مفهوم آن آشنا بوده هاي گذشته، انسان اي است که از زمان اعتیاد پدیده   

این بیماري با ایجاد اختالل در کنترل بر سیستم . کند که در آن شخص بیمار، رفتاري که عوارض بدي دارد را مدام تکرار می

کنند،  اعتیاد براي توصیف زمانی که مردم وقت زیادي را صرف استفاده از اینترنت می.شود فتار میپاداش،باعث تکرار آن ر-رفتار

کند و بدن  بیماري اعتیاد مدارهاي عصبی مربوط به نظام انگیزش و حافظه را در مغز دچار اختالل می. واژه مناسبی است

شود تعریف شده است و باعث اختالل در  ص وابسته میهاي عادي خود به یک ماده یا رفتار خا انسان براي انجام فعالیت

  . شود  شود و باعث بروز عوارض بیولوژیکی، فیزولوژیکی، اجتماعی و روحی می سیستم مغز می

  هاي اجتماعی  اعتیاد به شبکه

ر زندگی روزمره، هاي اجتماعی آنالین د هاي اجتماعی آنالین و با توجه به نفوذ شبکه با توجه به گسترش استفاده از شبکه   

برخی . هاي اجتماعی آنالین مواجه هستند هاي اجتماعی همواره با مسائل و معضالت اخالقی استفاده از شبکه کاربران شبکه

هاي اجتماعی صرف  هاي بسیاري را براي چت کردن با دوستانشان و چک کردن صفحات شخصی خود در شبکه ساعت کاربران

  ].9[هاي اجتماعی منجر شود ند به عادتی ناخودآگاه تبدیل و به اعتیاد به شبکهکنند که ممکن است این فرای می

هاي اجتماعی یکی از انواع اعتیاد به تکنولوژي است که به عنوان یک اعتیاد غیردارویی و مربوط به روان  اعتیاد به شبکه   

زا استفاده  هاي اجتماعی آنالین بیش از حد و به صورت مشکل شود که شخص از شبکه شخص است و به حالتی گفته می

تواند منجر به تأثیرات منفی در اخالق و رفتار کاربر  سایر اعتیادهاي سنتی میهاي اجتماعی مانند  اعتیاد به شبکه. کند می

توجهی به سالمت فردي، تغییر سبک زندگی به منظور گذراندن زمان  شود؛ منزوي شدن و دوري از خانواده و اطرافیان، بی



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

٧

www.tourism2019.ir  

وي خواب براي گذراندن زمان بیشتر در هاي تحصیلی و شغلی، تغییر الگ توجهی به مسئولیت هاي اجتماعی ، بی بیشتر در شبکه

هاي اجتماعی، دروغ گفتن به افراد خانواده براي توجیه استفاده بیش از حد، افت تحصیلی و ایجاد مشکالت خانوادگی از  شبکه

چار هاي اجتماعی آنالین است که در نتیجه این تأثیرات شخص در دراز مدت د تأثیرات منفی اخالقی و رفتاري اعتیاد به شبکه

  ].10[شود  احساساتی مانند استرس، اضطراب و نارضایتی در زندگی می

  هاي اجتماعی  معیارهاي اعتیاد به شبکه

  : شوند هاي اجتماعی معرفی شده است، این هفت معیار به صورت زیر تعریف می هفت معیار براي اعتیاد به شبکه   

هاي اجتماعی  هاي اجتماعی و دسترسی به شبکه بکهفرد نیاز به صرف زمان بیشتري در ش: از دست دادن کنترل.1

هاي  دارد، تا زمانیکه به یک سطح رضایت برسد که در نتیجه موجب ناتوانی در کنترل و کاهش استفاده از شبکه

. شود اجتماعی می

ت و دهد که یک فعالیت مهمترین چیز در زندگی فرد باشد که بر افکار، احساسا وابستگی زمانی رخ می: وابستگی.2

رفتار شخص غلبه کند و فرد نیاز دارد که یک رفتار را به طور مداوم و اتوماتیک تکرار کند، به نظر شخص معتاد 

. مزایاي این رفتار بیشتر است و به عوارض آن در طوالنی مدت توجهی ندارد

شود و  رو می به زیادي رو شود که فرد در روابط اجتماعی با مشکالت به حالتی گفته می: ناسازگاري با محیط اجتماعی.3

هاي  کند و زمان بیشتري را در کامپیوتر و اینترنت و شبکه مدت زمان کمتري را با خانواده و دوستان خود سپري می

. کند اجتماعی صرف می

شود و باعث  هاي اجتماعی منجر به از دست دادن عالقه به تحصیل می اعتیاد به شبکه: کاهش عملکرد تحصیلی.4

شود و اگر کاربر شاغل باشد  شود و موجب ایجاد اختالل در روابط با معلمان می د تحصیلی فرد میکاهش عملکر

. شود به کاهش عملکرد شغلی فرد می منجر

وخوي یا  پذیري، نوسانات خلق شود که در صورت تحریک به یک حالت عاطفی گفته می: سندروم خودداري.5

هاي اجتماعی  زمانیکه که شخص نتواند به شبکه. دهد جتماعی رخ میهاي ا حوصلگی به دلیل عدم اتصال به شبکه بی

قراري،  هاي اجتماعی ایجاد شود شخص دچار بداخالقی، بی اي در دسترسی به شبکه دسترسی داشته باشد و یا وقفه

ند و با ک هاي اجتماعی دسترسی نداشته باشد این احساسات ادامه پیدا می شود و تا زمانی که به شبکه و اضطراب می

. روند هاي اجتماعی این حاالت از بین می دسترسی به شبکه

هاي اجتماعی در  شود که در اثر استفاده از شبکه به تغییرات احساسی و رفتار شخص گفته می: خو و تغییرات خلق.6

نند شود، نوجوانان از آنها براي فراموش کردن مشکالت خود یا کاهش احساسات منفی در خود ما شخص ایجاد می

کنند؛ به عبارت دیگر یک فرد معتاد از  هاي اجتماعی استفاده می احساس گناه، اضطراب و ناراحتی، از شبکه

کند که البته این تسکین و کم شدن پریشانی  هاي اجتماعی براي تسکین و کاهش پریشانی خود استفاده می شبکه

. فقط براي مدت کوتاهی دوام خواهد داشت
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ها به  هاي اجتماعی باعث شده است که تغییرات شدیدي در زندگی استفاده از شبکه: هاي دیگر ه فعالیتاز دست دادن عالقه ب

هاي اجتماعی سپري کنند و موجب از بین رفتن عالقه شخص به سایر  وجود بیاید و افراد مدت زمان زیادي را در شبکه

هاي  رف زمان خود با دوستان را بیشتر در شبکهدهند به جاي ص شود و نوجوانان ترجیح می ها می تفریحات و سرگرمی

  ].11. [شود اجتماعی بگذرانند که باعث کاهش روابط اجتماعی می

  نگرش 

به عبارت دیگر نگرش یک حالت . نگرش، یک گرایش ذهنی براي عمل در جهت موافق یا مخالف با یک موضوع خاص است   

ء یا موقعیتی که به  آماده می کند تا به شکلی مشخص نسبت به یک شی کم وبیش با دوام در سازمان ذهنی فرد است که او را

بررسی نگرش مصرف کننده در مورد محصوالت، خدمات، تبلیغات، نام هاي تجاري مختلف و . او ربط دارد، واکنش نشان دهد

عوامل متعددي از قبیل . دهد، موضوعی است که توجه بازاریابی را به خود جلب کرده است عکس العملی که از خود بروز می

].12[گیري و تغییر نگرش مؤثرند  قیمت، نوع بسته بندي، شکل ظاهري محصول، نوع تبلیغات و نحوه توزیع محصول در شکل

سه  نیا. شود یم ادینگرش ABCدارد که از آن با عنوان  یژگیکند که نگرش سه و یصاحب نظران مطرح م دگاهیبرونو از د

آگاهانه فرد درباره موضوع  دیعقا یبه معن یشناخت یژگیو. يو جزء رفتار ی، جزء احساس یجزء شناخت: عبارت است از  یژگیو

. شود  یم ختهیکه در وقت فعال شدن نگرش ، انگ ندیناخوشا ایندیخوشا ياحساس ها یبه معن یاحساس یژگیو. نگرش است 

].13[ دهد ینگرش رخ م که در پاسخ به یعمل يکارکردها یعنییرفتار یژگیو

  تبلیغات 

گستردگی . باشد تبلیغات نیرومندترین ابزار آگاهی بخشی در شناساندن یک شرکت، کاال، خدمت یا اندیشه و دیدگاه می   

چنانچه آگهی ها سازنده و گیرا باشند، می توانند یک تصور در مخاطب به وجود بیاورند، حتی . میدان تبلیغات چشمگیر است

در این میان ، . ایند یا دست کم به پذیرش و شناخت فرآوره و نام بازرگانی آن وا دارنداو را تا اندازه اي به موضوع عالقمند نم

ي کارایی براي تبلیغات فراهم نموده است، اما افراد به دنبال حداکثر نمودن سرمایه گذاري خود در این  اگر چه اینترنت رسانه

نمایان شده است مبلغان به آسانی می توانند به انبوهی از هاي تلفن همراه،  با گسترش روزافزون دستگاه . باشند  مقوله می

  .کاربران دسترسی پیدا کنند و با هزینه پایین با آنها ارتباط برقرار نمایند

ها، کاالها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا مؤسسه که مستلزم پرداخت  ي ایده کاتلر تبلیغات را هر گونه ارائه و عرضه   

اما در این میان تبلیغاتی اثر بخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده ، تأثیري خاطره . کند تعریف می هزینه باشد،

هدف تبلیغ منحصرا در . انگیز داشته باشد و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید

ر مردم و خریداران اعتماد و ایمان عمیق براي توسعه کارهاي آینده به دست گرفتن بازار نیست بلکه مقصد باید آن باشد که د

  ].14[وجود آورد

شود تا  تبلیغات یکی از پنج عاملی اساسی در ارتباط است که بوسیله آن پیامهاي دیدنی و شنیدنی به اطالع مردم رسانیده می 

ل و عالقه آنها را نسبت به افکار، نظرات، اعتبار و اشخاص مورد بوسیله نفوذ در آنها مردم را وادار به خرید کاال یا خدماتی، تمای

  ].5[نظر است جلب نماییم 
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بازار.ارتباطاتبازاریابیشامالجزایمختلفیازقبیالرتقایفروش،روابطعمومی،بازاریابیمستقیموتبلیغاتاستکهتبلیغاتجزومهمیازبازاریابیاست

ادبرترینامتجاریبینسایرنام یابانازتبلیغات،برایایجادآگاهیدرموردنامتجاري،ایج

  . کنند  هایتجاري،ودرنهایتانتخابنامتجاریتوسطمشتریاستفادهمی

  ].15[تبلیغاتبهعنوانیکیازمهمترینعناصرارتباطیسازمان،نقشیشگرفرادرجهتموفقیتسازمانایفامیکند    

  

  

  نگرش به تبلیغات 

]. 2[کنندگان است  تأثیرگذاري روي قصد خرید مصرفبرایمدیریتبازاریابی،نگرشبهتبلیغاتبسیارمهماست چون عامل مهمی در 

 رایاست؛ ز غاتیتبل یهاي موثر در اثربخش از شاخص یکیغاتیهاي مهتا، نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبل با توجه به گفته

ها نسبت به  شود و متعاقباً بر نگرش آن یها ظاهر م در افکار و احساسات آن غاتیمصرف کننده نسبت به تبل یشناخت ییتوانا

].15[ خواهد داشت ریتأث غاتیتبل

نگرش به . باشدنگرش به تبلیغات، یک نگرش آماري براي پاسخگویی مداوم به صورت مطلوب یا نامطلوب نسبت به تبلیغات می

  ].2[دهد  تبلیغات چگونگی درك تبلیغی خاص را دستخوش تغییر می

ي نگرش مشتریان نسبت به نام تجاري و همچنین هدف خرید مشتریان گیرد، بر رو هایی که نسبت به تبلیغات شکل می نگرش

- دهد،بلکه براي اومهم ایناستکه تبلیغاتبرنگرشمصرف بازاریاب بهزمان،تالشویاپولبراییکتبلیغاهمیت نمی. تأثیرگذار است

  ].16[باشدکنندگان،جهتفروشمحصوالت وخدمات تأثیرگذارمی

  تبلیغات در شبکه هاي اجتماعی 

. هاي اجتماعیعصرجدیدیرابرایمدیریتبازاریابیبازمیکند بازاریابیشبکهظهور   

. باتوجهبهشیوعدستگاههایتلفنهمراه،استفادهبیشازحدازسایتهایشبکههایاجتماعیبهیکپدیدهجهانیتبدیلشدهاست

. لیغکنداوالزهمه،کسبوکارمیتواندمحصولخودرابهراحتیتب. سایتهایشبکهاجتماعی فرصتهایزیادیبرایکسبوکارارائهمیدهند

سایت هاي شبکه هاي اجتماعی میتوانندآگهیهایشرکتراوقتیکهازسایت هاي شبکه اجتماعی بسیاریازکاربران

برایهدفدیگریاستفادهمیکنند ببینند 

اند،عملکردفروشاحتماالیکیازفاکتورهایمهمتغییریافت هایاجتماعیبوده هایکاربردیشرکتهاییکهشاهدتاثیربالقوهشبکه درمیانزمینه].2[

هایاجتماعیتمرکزمیکنندتامحصوالتخودراتبلیغو به فروش  آنهابررویشبکه.اینپیشرفتهایتکنولوژیکیاستهتوسط

. برسانندوبامشتریانارتباطبرقرارکنندیابهآنهادستپیداکنند

  ].2[هایاجتماعییکروشبسیارمهماست  هایاجتماعی،تبلیغاتشبکه برایبازاریابیشبکه

  : شش ویژگی تبلیغات شبکه اجتماعی که متفاوت از تبلیغات اینترنتی استاندارد است
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کنندگان باعث ایجاد ارزش  کنندگان و مصرف اي که در آن هر دو شرکت گفتگوي دو طرفه(تبادل اجتماعی -1

). شوند می

م تجاري شخصی خود ها و باال بردن نا ریزي تصویر آن اجتماعی، با طرح تبلیغات شبکه (نام تجاري شخصی -2

). دهد کنندگان را مورد هدف قرار می مصرف

). دهد اجتماعی در یک فضاي بسیار شخصی و خصوصی رخ می هاي  تبلیغات شبکه(فضاي خصوصی -3

دهد و اعتقادات،  کنندگان را مورد هدف قرار می اجتماعی مصرف هاي  تبلیغات شبکه(آداب و معانی مشترك -4

). شود اجتماعی به اشتراك گذاشته می ا با دیگر اعضاي شبکه ه ترجیحات و رفتارهاي آن

ها در حال تالش براي ورود به دنیاي اجتماعی  کنندگان باور داشته باشند که شرکت اگر مصرف(احساس خطر -5

). کنند ها هستند احساس خطر می خصوصی آن

یا خشم شود اگر آن به عنوان مزاحم اجتماعی ممکن است باعث سردرگمی و  تبلیغات شبکه (کنندگان  حمله مصزف- 6

].17[) کنندگان درك شده است و یا حمله مصرف

  هاي تحقیق  یافته

  هاي توصیفی  یافته

 55همچنین.است) درصد 42(نفر  163و تعداد مردان برابر با ) درصد 58(نفر زن  221هاي تحقیق  براساس یافته

در رده سنی ) درصد 22(نفر 86سال،  20- 30در رده سنی ) درصد37(نفر 140سال،  20در رده سنی کمتر از ) درصد14(نفر

بنابراین . سال به باال هستند 50در رده سنی ) درصد13(نفر 50سال،  40- 50در رده سنی ) درصد 14(نفر 53سال،  40-30

سال  50باالتر از و کمترین فراوانی مربوط به ره سنی ) درصد37(نفر 140سال با  20-30بیشترین فراوانی مربط به رده سنی 

افراد ) درصد57(نفر 218افراد متأهل و تعداد ) درصد43(نفر 166از لحاظ وضعیت تأهل تعداد . باشد می) درصد13(نفر 50با 

داراي ) درصد18(نفر 70از لحاظ وضعیت تحصیالتتعداد . گویان از میان افراد مجرد بودند بنابراین اغلب پاسخ. مجرد هستند

 125داراي مدرك لیسانس، تعداد ) درصد32(نفر 120داراي مدرك فوق دیپلم، ) درصد17(نفر 69مدرك دیپلم، تعداد 

متوسط ساعات . گویان داراي مدرك فوق لیسانس بودند بنابراین اغلب پاسخ. داراي مدرك فوق لیسانس هستند) درصد33(نفر

روزانه ) درصد19(نفر 73ساعت، تعداد  1کمتر از روزانه ) درصد14(نفر 56هاي اجتماعیتعداد  گذراندن وقت کاربران در شبکه

) درصد17(نفر 66ساعت، تعداد  4-6روزانه ) درصد23(نفر 90ساعت، تعداد  2-4روزانه ) درصد27(نفر 99ساعت، تعداد  2-1

ران بنابراین اغلب پاسخ گویان از میان کارب. کنند هاي اجتماعی سپري می ساعت وقت خود را در شبکه 6روزانه بیشتر از 

کنند که بیشترین فراوانی را به  هاي اجتماعی سپري می ساعت از وقت خود را در شبکه 4تا  2هاي اجتماعی روزانه بین  شبکه

  . دهند خود اختصاص می

  هاي استنباطی یافته
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از طریق رگرسیون خطـی   (X)هایاجتماعی ونگرشبهتبلیغاتدرشبکه (Y)هایاجتماعی بینیبیناعتیادبهشبکه جهتبررسیمیزان پیش

.شود ساده پرداختهمی

  

  )هایکفایترگرسیونی شاخص(همبستگیبینمتغیرها: 9- 4جدول 

  ضریب همبستگی  ضریب تعیین  شده ضریب تعیین تعدیل  انحراف معیار خطا  دوربین واتسون

857/1  13860/0  541/0  581/0  585/0 -  

  

 58دهدکه آمدهواینمقدارنشانمی دست به581/0ضریبتعیین .است-585/0همبستگیبینمتغیرمستقلومتغیروابستهبرابربا 

هایاجتماعیمربوط  هایاجتماعی به اعتیادبهشبکه درصدتغییراتنگرشبهتبلیغاتدرشبکه

شدهبرایاینمنظور  گیردلذاازضریبتعیینتعدیل چوناینمقداردرجهآزادیرادرنظرنمی.شود می

 5/2تا  5/1هبهاینکهمقدارآمارهدوربین واتسوندرفاصلهاستانداردباتوج. درصداست 58همدراینآزمونبرابربا شودکهآن استفادهمی

  .هاییکهعنوانشدمدالزکفایتالزمبرخورداراست با توجهبهشاخص.گیریم هارانتیجهمی قراردارد،درنتیجهاستقاللباقیمانده

  

  

  هایاجتماعی هایاجتماعیواعتیادبهشبکه معناداربودنضرایبرگرسیونینگرشبهتبلیغاتدرشبکه: 10-4جدول

  مدل  متغیر وابسته
  ضریب غیراستاندارد

ضریب 

tSig  استانداردشده

BStd.ErrorBeta

  هایاجتماعی نگرشبهتبلیغاتدرشبکه
  000/0  -837/18  ----   145/0  - 724/2  مقدار ثابت

  000/0  -146/2  -516/0  525/0  - 504/0  هایاجتماعی اعتیادبهشبکه

  

  . باشد بوده است، فرضیه تحقیق مورد تأیید می 96/1با توجه به اینکه اعداد معناداري فرضیه تحقیق بیشتر از 

  گیري و پیشنهادات  نتیجه

هاي تحقیق نشان  یافته. کند هاي اجتماعی بر نگرش به تبلیغات را بررسی می به طور کلی تحقیق حاضر اثر اعتیاد به شبکه

. هاي اجتماعی رابطه منفی و معناداري وجود دارد هاي اجتماعی و نگرش به تبلیغات در شبکه به شبکهدهد که بین اعتیاد  می

اعتیاد به سایت هاي شبکه هاي اجتماعی بر نگرش به تبلیغات شبکه  "که به بررسی )2016(که این نتایج با تحقیقات جان و کایا 

اجتماعی تأثیرات جزئی بر رویکردهاي افرادي که از نظر روان  نتایج تحقیق نشان داد که شبکه هايپردازد می "اجتماعی

  .شناختی به این وب سایت ها مرتبط هستند، نسبت به تبلیغات می گذارد

باشد  هاي اجتماعی یکی از ابزارهاي مهم بازاریابی می هاي تحقیق متوجه شدیم که تبلیغات در شبکه بنابر یافته

هاي  ا باید دانش بازاریابی و چگونگی تأثیر گذاري از طریق تبلیغات و تبلیغاته شود که شرکت بنابراین پیشنهاد می

به  اعتیاد. هاي اجتماعی را افزایش دهند تا بتوانند رفتار و نگرش مصرف کننده را جلب نمایند مناسب در شبکه

هاي  ه به اینکه شبکهبا توج. اجتماعی است - باشد و جزء اختالالت روانی هاي اجتماعی یک مشکل بهداشتی می شبکه
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. کند ها را از زندگی واقعی دور می شوند و آن اجتماعی فواید زیادي دارند اما افراد با استفاده زیاد به آن وابسته می

هاي روانی است که امکان دریافت این ادراکات در دنیاي واقعی  ارتباطات در دنیاي مجازي مملو از هیجانات و تکانه

هاي تصویري، ماهیتی کامال پنهانی  هاي الکترونیکی، محاوره هاي گفتگو ، استفاده از پست اتاقحضور در . وجود ندارد

که این  با توجه به این. کنند ها یا محتوایی را منتقل می ها، نگرش و فردي دارد و مشخص نیست که چه نوع ارزش

گیري از چنین اختالالتی،  به منظور پیش شود کند پیشنهاد می سازان جامعه را درگیر می مشکل اغلب جوانان و آینده

هاي کالن و استراتژیکی را تدوین و اجرا  ریزي ها در این رابطه برنامه ها و رسانه مراکز دانشگاهی و آموزشی، خانواده

  .هاي غلط گردد ها و امکانات موجود در آن جایگزین شیوه نمایند و فرهنگ استفاده صحیح از این شبکه
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