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مدگرایی در جامعه انجام شد.  گرایی وگیری و تشدید مصرفهای اجتماعی در شکلمطالعه حاضر با هدف مروری بر تاثیرات شبکه

اش بر ساختارهای اقتصادی بررسی شده است گرایی به عنوان یک پدیده جهانی، بیشتر از منظر اثرات جمعیِ مثبت یا منفیمصرف

کید گرایی با تأاند. ارزیابی اثرات منفیِ مصرفشماری به اثرات منفی آن بر هویت فردی مصرف کننده توجه داشتههای کمو دیدگاه

های مصرف و کاهش عواقب فردی و اجتماعی ای کلیدی است که پرداختن به آن در جهت شناخت شیوهبر تعارضات هویتی، مسئله

گرایی سیاسی به منظور ارزیابی نظرات مردم، گرایی در جامعه ضرورت دارد. در این راستا شناخت نقش عوامل موثر بر مصرفمصرف

دار گرایی سیاسی تاثیر معنیهای اجتماعی بر مصرفدهد تنها میزان فعالیت در شبکهش نشان میاهمیت بسیار زیادی دارد. پژوه

گرایی یابد، گرایش آنان به مصرفهای اجتماعی عمق بیشتری میداشته است. به عبارت دیگر به هر میزان فعالیت افراد در شبکه

  کند.سیاسی نیز افزایش پیدا می
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 مقدمه -1

های سیاسی، اجتماعی، های متفاوتی را در ساحتمواجهه جامعه ایرانی با مدرنیته، با پیامدهایی همراه بوده و ارزش
ههای  کهنش  ها، با تغییر نگرش و بهه تبهآ آن، تغییهر در   فرهنگی و اقتصادی موجب شده است. گسترش این ارزش

(. گسهترش فزاینهده   1331گرایی همراه بوده است )طالبی، رمضانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله مصرف
گرایهی را بهه   های مصرف و ارتقای نسبی سطح زنهدگی، مصهرف  کاالهای مصرفی همسو با روند رو به تزاید مکان

هها  ان اجتماعی از مصرف کاالها بیش از تولید آنپدیده شایآ جوامآ معاصر مبدل کرده و موجب شده است تا مفسر
های علمی موید آن است که مصرف الزاما به نحوی یهک  به عنوان نیروی پیش برنده جوامآ معاصر یاد کنند. یافته

طبقاتی نبوده و بایستی آن را در تلفیق عوامل ذهنی و عینی و نیز در پیونهد   -سویه متاثر از جبر و تعینات ساختاری
ای جدیهد  (. مصرف پدیده1331جویی )هدونیسم( فهم کرد )ربیعی، رفیعی، چون تمایزطلبی و لذتضوعاتی همبا مو

نیست اما تنها در عصر حاضر در مقیاس وسیعی ظاهر و به امری فراتر از رفآ نیاز تبدیل شده اسهت. در ایهن بهین،    
-کنندگان فعال جامعه محسوب مهی و مصرف طلب، کارگزاران عمدهجوانان به دلیل روحیات منحصر به فرد و تنوع

-(. مصهرف 1331ای در پی داشته باشد )حسینی و همکهاران،  تواند پیامدهای منفی گستردهگرایی میشوند. مصرف

اش بر ساختارهای اقتصهادی بررسهی   گرایی به عنوان یک پدیده جهانی، بیشتر از منظر اثرات جمعیِ مثبت یا منفی
اند. ارزیابی اثهرات  شماری به اثرات منفی آن بر هویت فردی مصرف کننده توجه داشتههای کمشده است و دیدگاه

-ای کلیدی است که پرداختن به آن در جهت شناخت شهیوه گرایی با تأکید بر تعارضات هویتی، مسئلهمنفیِ مصرف

-(. مصهرف 1331زاده، گرایی در جامعه ضرورت دارد )هاشمهای مصرف و کاهش عواقب فردی و اجتماعی مصرف

ههای  گرایهی یکهی از مولفهه   شناسی و مطالعات فرهنگی است. مصهرف گرایی از موضوعات مهم پژوهش در جامعه
-مشترک دوران مدرن و پست مدرن است. هر چه جوامآ به سمت مدرنیته و شهرنشینی گام بردارند، میزان مصرف

ی های اخیر، در اثر گسترش مدرنیته در عرصهه دهه(. در 1331شود )افراسیابی، گران بیشتر میگرایی در بین کنش
-های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب گرایش زنان به باز تعریف هویت اجتماعیجهانی، تحوالتی در زمینه

یابد و این امر گرایی مفهومی است که با انتخابی شدن زندگی روزمره معنا میشان شده است. در این میان مصرف
(. در جوامآ امهروزی، مهد نقهش یهک     1331هویت زنان تأثیر فراوانی داشته است )نقدی و همکاران،  در باز تعریف

رسانه را دارد و در میان برخی از مردم به ویژه جوانان، به ابزاری برای انتقال پیام خود به جامعه تبدیل شده اسهت.  
نهوایی  مدارانهه، مقایسهه اجتمهاعی، ههم    گیری اخالقی فراغهت گرایی، جهتجویی، مصرفهای جمعی، منزلترسانه

چنین بین افراد مجرد و متاهل در مهدگرایی تفهاوت معنهاداری    ی معنادار وجود دارد. هماجتماعی و مدگرایی، رابطه
(. 1331ترین رابطه را با مهدگرایی را نشهان داد )افراسهیابی و همکهاران،     گرایی قویوجود دارد. در این بین مصرف

های اجتماعی مدرن است که هم زاده تحوالت فرهنگی و اجتماعی معاصر و ههم  ترین پدیدههممدگرایی یکی از م
ترین (. مدگرایی از جمله مطرح1331آید )افراسیابی و همکاران، ریشه بروز بسیاری از تغییرات فرهنگی به شمار می
نه برای رفآ نیازهای زیستی بلکه رود، یعنی نوعی از مصرف که مسائل نوپدید اجتماعی در عصر حاضر به شمار می

(. نخستین ههدف طراحهان مهد در تمهامی     1331گنجه، جعفری، گیرد )جهانبخشبرای اهداف اجتماعی صورت می
مهدارانی در اروپها و آمریکها، از ایهن     گهرا اسهت. اگهر سیاسهت    ای مصرفکشورها کسب درآمد بیشتر و ایجاد جامعه

نگری خصوصها  جوانهان و مشهغول    یار گرفتن افکار و محدود کردن آیندهکنند به علت در اختها حمایت میسیاست
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(. 1331کردن ایشان به فرعیات زندگی و توجه نکردن به اتفاقات سیاسهی و اجتمهاعی اسهت )عمیهدی، احمهدی،      
، ی نوگرایی جوانان است و گرایش به مدمدگرایی، گرچه ریشه در نیازهای طبیعی جوانان دارد و برخاسته از روحیه

بیانگر نوعی تجدید نظرخواهی و در واقآ تالش در جهت نو کردن و تغییر در مسائل مختلف ظاهری زندگی اسهت  
های ارزشهی و  های مهم زندگی، از جمله اولویت(. ارتباط بین جوانی و هریک از عرصه1331آسمان، بحر)کوهستان

ی مورد مطالعه قرار داد. قرار گرفتن ایران در مرحلهه پژوهی توان به عنوان موضوع آیندهپیامدهای رفتاری آن را می
های های طبقاتی و اهمیت یافتن ارزشجوانی از منظر گذار سنی جمعیت، افزایش جمعیت شهرنشین، وجود شکاف

گرایانه در زندگی شهری امروز، موجهب ایجهاد نهوعی صهحنه در بسهتر شههر، جههت نمهایش دادن مصهرف          مادی
گرایهی  گرایی بر مصرف نمایشی مُد و پوشاک تأثیر مستقیم دارد و میزان مادیمادی محصوالت تجملی شده است.

و مصرف نمایشی این طبقه از محصوالت، در دخترها بیشتر از پسرهای جوان اسهت. البتهه نتهایل علمهی نشهان از      
 (.1331، ی آماری مورد مطالعه حکایت داشت )نوربخش و همکارانمیزان بسیار باالی فردگرایی در جامعه

 

 مبانی نظری -2

داری رواج داده است. این گسترش فرهنگ غربی در جهان، نوعی فرهنگ مصرفی را مناسب با نظام سرمایه
گیر الگوی مصرف و سبک زندگی قرار داده، بلکه به تبعیت تغییرات نه فقط افراد شهری را در معرض تغییرات چشم

ای که امروزه قناعت، ساده زیستی و سخت کوشی در اند. به گونهقرار گرفتهاز آنها مردمان روستایی نیز تحت تأثیر 
شود های دوران گذشته گذاشته میهای نوین جامعه روستایی قرار ندارد و به حساب محدودیتزمره فضایل و ارزش

ا را تحت تأثیر ای که مردم کشور و این روستکه باید از جوامآ روستایی رخت بربندد. رویدادهای تاریخی و ویژه
اند، باعث تغییرات عظیمی به ویژه در رفتارهای جوانان روستایی از جمله نوع و گستره روابط خویشاوندی، قرار داده

های جمعیتی، اهمیت کار و فعالیت و تولید، نحوه مندی از زندگی، نگرشانتظارات از زندگی اجتماعی و رضایت
 (.1331اصل، طالب، نجفیاند )پرکردن اوقات فراغت و. . . گشته

ای متاثر ای چند بعدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است و در هر جامعهگرایی مسالهمصرف و مصرف
گرایی، اصالت دادن به مصرف های حاکم است. مصرفاز عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومی، هنجارها و ارزش

-ست. اسالم با تاکید بر لزوم حفظ مال، تامین نیازهای زندگی، سرمایههای مادی او هدف قرار دادن رفاه و دارایی

روی، مسلمانان را گذاری اقتصادی، تامین رفاه زندگی برای خود و افراد تحت تکفل با معیار رعایت اعتدال و میانه
متعدد و گرایی آثار به مصرف دعوت کرده و از هرگونه اسراف، تبذیر و ... در مصرف منآ کرده است. مصرف

شناختی گذارد. از آثار جامعهشناختی را در جامعه بر جا میگوناگون اقتصادی، سیاسی، روانی و به ویژه جامعه
ها، نمایش ثروت، شکاف توان به تبدیل ثروت و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر دیگر ارزشگرایی میمصرف

(. در عصر جدید، کانون توجه مردم 1311نیا، د )سیدیطبقاتی و نابرابری اجتماعی، احساس محرومیت و ... نام بر
های های خصوصی، از تعلقات جمعی به تعلقات شخصی و از ایدئولوژیهای عمومی به حوزهبه سیاست از حوزه

ای از مشارکت های جدید، شیوههای فردی در حال حرکت بوده است. از طرف دیگر، سیاستساز به هویتیکسان
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های ارتباطی موجود ند که از طریق زیر سوال بردن مشروعیت ساختارهای موجود، با کانالدهرا پیشنهاد می
کنندگان گرایی سیاسی است. مصرفهای جدید، مصرفهای سیاستکنند. در این زمینه، یکی از شیوهمخالفت می

خالقی جامعه خود و نه سیاسی افرادی هستند که کاالها و خدمات مورد نیاز خود را بر اساس مالحظات سیاسی و ا
های مختلف و های رسانه(. با افزایش دامنه فعالیت1331قاضی، کوشکی، کنند )رهبرنفس خود کاال انتخاب می

های جدیدی از رفتار مصرفی و تبعات ناهنجار آن تر انواع مختلف از کاال و خدمات، شکلتشویق به مصرف بیش
ه از وسایل تاثیرگذار بر ذهن انسان، برای سودمند جلوه دادن در شهرهای بزرگ گسترش یافته است. استفاد

کاالهای تولید شده و در نتیجه خرید و مصرف آن در سطوح گسترده اجتماعی، گذشته از تولید فرهنگ و نگرش 
توان ای نیز بر نظام رفتاری ساکنین در شهرها بر جا گذاشته است. میجدید در فضای شهری، تاثیر قابل مالحظه

های ای، تمایل به مصرف زیاد در الیههای تبلیغاتی و رسانهت بنا به علل مختلف از جمله به دلیل فزونی فعالیتگف
ای از مردم به صورت یک قاعده و هنجار اجتماعی و بعضا دارای عوارض درآمده است )موسوی، بسیار گسترده

های تجاری، ایجاد انگیزه مصرف در و آگهی ترین هدف تبلیغات تلویزیونیجا که عمده(. از آن1332احمدی، 
های ها نیز بیشتر به مسایل مرتبط با مصرف و پیامدهای آن در عرصه، مطالعات مربوط به آگهیمخاطبان است

-های تجاری، به نحوی غیرمستقیم، سبب برانگیختن و ترویل مصرفگوناگون زندگی معطوف شده است. آگهی

گرایی تاکید جا که احکام اسالمی،  بر پرهیز از دنیاجویی و مادیند. بنابراین، از آنشوگرایی در میان مخاطبان می
-ها برای کسب درآمد از سوی شبکههای تجاری بهتر است میان ضرورت پخش آگهیدارند، تولیدکنندگان آگهی

های اسالمی، ههای گوناگون تلویزیونی و لزوم شناساندن محصوالت تجاری و خدمات به مخاطبان و نیز آموز
های بنیادی انسان نیازمند بودن و بر همین (. یکی از خصیصه1313تعادل الزم را رعایت کنند )عبدالهیان، حسنی، 

های ارتباط جمعی زنند. در این میان رسانهاساس مصرف کننده بودن است که عوامل متعددی به آن دامن می
ی معاصر دارند. تغییرات و تمایالت مردم به مصرف در جامعه هاامروزه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به نگرش

گرایی و متغیر رسانه های مصرفباشد. بین شاخصگرایی در جوامآ متفاوت از یکدیگر میدر سطح مصرف
های تظاهر فردی و مدگرایی گرایی و در مراتب بعد شاخصتصویری بیشترین همبستگی، متعلق به شاخص لذت

قیداری، گرایی گردیده است )سجاسیهای تصویری هم موجب تغییر مصرفحال تبلیغات رسانه باشند. در عینمی
باشد. این حوزه به شناسان می(. در رفتار مصرف کننده، حوزه خرید حوزه بسیار جذابی برای بازاریابان و روان1331

رای اکثر افراد، خرید کردن بخش کوچکی پردازد. بها میبررسی انواع خرید و انواع متغیرهای تاثیرگذار بر روی آن
ها که نتواند بخش اصلی زندگی آباشد. با این حال، برای برخی دیگر خرید کردن میاز فعالیت روزمره آنان می

دهد، محسوب شود. یکی از انواع رفتارهای خریدی که مصرف کننده به آن توجه همه چیز را تحت شعاع قرار می
باشد که جنبه تاریک رفتار مصرف شود، خرید وسواسی میاجتماعی عمده محسوب می زیادی دارد و یک مساله

-( خرید وسواسی موضوع بسیاری از مقاالت رفتار مصرف کننده و روان1313شود. )فابر و اوگین، کننده نامیده می

باشد وادث منفی میای که اولین پاسخ به احساسات و حشناسی بوده، عبارت است از: خریدهای مزمن تکرار شونده
 (.1331کیا، نادری، )طاهری

گرایی و ظهور جامعه مصرفی یا امروزه یکی از مسائل پیش روی جوامآ توسعه یافته و در حال توسعه بحث مصرف
های باشد در این میان تبلیغات و رسانهگرایی میباشد. اساسا جوامآ صنعتی مبتنی بر فرهنگ مصرفگرا میمصرف
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دهی به الگوهای مصرفی مخاطبین خود دارند )خادمیان، مبارکی فرد، ای در شکلبسیار تعیین کنندهجمعی از نقش 
شناسی و مطالعات فرهنگی است و بررسی آن به عنوان گرایی از موضوعات مهم پژوهش در جامعه(. مصرف1331

هد بین میزان استفاده از دها نشان مییک مساله علمی و در حال گسترش در ایران حائز اهمیت است. پژوهش
که بیهشتر گرایی بر حسب جنسیت رابطه وجود دارد و در این مهیان مهردان به دلیل آنهای جمعی و مصرفرسانه

گرایی (. مصرف1331باشند )موحد و همکاران، کنند مصرف گراتر از زنان میهای ارتباط جمعی استفاده میاز رسانه
توانند از طریق انتخاب کاالها و محصوالت سازگار با ندان توسط آن میسیاسی شیوه جدیدی است که شهرو

های اجتماعی، اخالقی و سیاسی خود در الگوها و فرایندهای اجتماعی و سیاسی جامعه خود مشارکت کنند. ارزش
به  دهد وگرایی سیاسی را تشکیل میبه عبارت دیگر، تصور آگاهی، آزادی و توانایی عمل انسان ماهیت مصرف

-های خود جهت تغییرات اجتماعی و سیاسی استفاده میهمین دلیل است که مصرف کنندگان سیاسی از توانایی

گرایی سیاسی به منظور ارزیابی نظرات مردم، اهمیت بسیار کنند. در این راستا شناخت نقش عوامل موثر بر مصرف
گرایی سیاسی تاثیر معنی ای اجتماعی بر مصرفهدهد تنها میزان فعالیت در شبکهزیادی دارد. پژوهش نشان می

یابد، گرایش های اجتماعی عمق بیشتری میدار داشته است. به عبارت دیگر به هر میزان فعالیت افراد در شبکه
(. تاثیر تبلیغات بر رشد و بقا 1331کند )رهبرقاضی و همکاران، گرایی سیاسی نیز افزایش پیدا میآنان به مصرف

های الکترونیک ر محیط رقابتی دنیای کنونی غیرقابل انکار است. با افزایش عضویت در شبکهها دسازمان
های های بازاریابی تبدیل شده است. شبکهترین و اثرگذارترین فعالیتها به مهماجتماعی، تبلیغات در این شبکه

آیند، که روند جهان به شمار میترین ابزارهای ارتباطی و بازاریابی در سطح جامعه و اجتماعی مجازی از مهم
های الکترونیک اجتماعی منبعی عظیم از گیری در جذب مخاطب دارند. این موضوع از شبکهصعودی چشم

سازد. ها را حائز اهمیت میدهد که شناسایی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات در این شبکهمشتریان بالقوه ارائه می
رسانی تبلیغات بر نگرش کاربران نسبت به تبلیغات و آزردگی و آگاهی سرگرم کنندگی تبلیغات، احساس رنجش

اثرگذار هستند و نگرش نسبت به تبلیغات نیز بر پذیرش تبلیغات به عنوان عامل اساسی اثربخشی تبلیغات تاثیر 
فاده از دانش (. تبلیغات دارای کارکردهای مثبتی در جامعه است و با است1331آبادی، زارعی، نیکگذارد )شفیعیمی

توان مخاطب های جنسیتی و سن مخاطب، میتوان این کارکردها را ارتقا بخشید. از روی نشانهشناسی مینشانه
های ایرانی مردان بیشترین هدف و تصمیم گیرنده اصلی در خرید محصول و خدمات را شناسایی کرد. در آگهی

ای زنان بیشترین نقش را دارند، نوجوانان در تبلیغات ارههای ماهوهای شبکهنقش را دارند در حالی که در آگهی
های تصویری و حرکت گیرد و به نشانهایرانی حضور ندارند. انتقال پیام بیشتر از طریق ارتباط کالمی صورت می

ه رسد توجه بشود، با توجه به نیاز روزافزون به افزایش کیفی تبلیغات در کشور به نظر میدوربین کمتر توجه می
تواند به رشد صنعت تبلیغات به عنوان یک صنعت های تصویری میشناسی، بخصوص استفاده از نشانهنشانه

های نوین اطالعاتی و ارتباطی که موجب کمرنگ شدن مرزهای آوری(. فن1331ارتباطی منجر شود )فرامرزی، 
است که امکان ارائه بیشتر این  هاییهای فردی در میان فرهنگاند، موجد گسترش ارزشمکانی و زمانی شده

ترین ابزارهای ترویل این قبیل بوک از مهمهای اجتماعی مجازی هم چون فیسها را در جهان دارند. شبکهارزش
های پژوهش حاکی از آن هستند که بین مدت زمان عضویت های فرهنگی در گستره جوامآ هستند. یافتهارزش

بوک، میزان مشارکت و فعال بودن مند از فیسبوک، استفاده هدفاز فیس بوک، میزان استفادهکاربران در فیس
بوک و مدگرایی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و این شبکه اجتماعی در گرایش به مدگرایی در کاربران در فیس
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اع رسانه، ماهواره (. از میان انو1331اقدم و همکاران، زادهکند )رسولگیری ایفا میمیان زنان و دختران نقش چشم
ها، رقص و موزیک باالترین های رسانهگرایی دارند. در میان انواع برنامهو اینترنت باالترین تاثیر را بر مصرف

ای ایرانی، اثر معناداری بر روی از گروه مرجآ رسانهچنین، دنبالهگرایی نشان دادند. هماثرگذاری را بر مصرف
گرایی ای خارجی، اثر معنادار و افزایشی بر مصرفروی از گروه مرجآ رسانههگرایی نداشت، ولیکن دنبالمصرف

-چه مطرح شد، پژوهش حاضر با هدف مروری بر تاثیرات شبکه(. بر اساس آن1333دلیر، اکبری، نشان داد )طالبی

 گرایی و مدگرایی در جامعه انجام شد.گیری و تشدید مصرفهای اجتماعی در شکل

   گیرینتیجه -3

گرایی و مدگرایی در گیری و تشدید مصرفهای اجتماعی در شکلمطالعه حاضر با هدف مروری بر تاثیرات شبکه
ای چند بعدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است و در گرایی مسالهمصرف و مصرف جامعه انجام شد.

گرایی، های حاکم است. مصرفو ارزش ای متاثر از عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومی، هنجارهاهر جامعه
های مادی است. اسالم با تاکید بر لزوم حفظ مال، تامین اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی

گذاری اقتصادی، تامین رفاه زندگی برای خود و افراد تحت تکفل با معیار رعایت اعتدال و نیازهای زندگی، سرمایه
-ان را به مصرف دعوت کرده و از هرگونه اسراف، تبذیر و ... در مصرف منآ کرده است. مصرفروی، مسلمانمیانه

گذارد. از آثار شناختی را در جامعه بر جا میگرایی آثار متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، روانی و به ویژه جامعه
ها، نمایش به آن بر دیگر ارزشتوان به تبدیل ثروت و مصرف، به ارزش و غلگرایی میشناختی مصرفجامعه

(. در عصر جدید، 1311نیا، ثروت، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی، احساس محرومیت و ... نام برد )سیدی
های خصوصی، از تعلقات جمعی به تعلقات شخصی و از های عمومی به حوزهکانون توجه مردم به سیاست از حوزه

-های جدید، شیوهای فردی در حال حرکت بوده است. از طرف دیگر، سیاستهساز به هویتهای یکسانایدئولوژی

های دهند که از طریق زیر سوال بردن مشروعیت ساختارهای موجود، با کانالای از مشارکت را پیشنهاد می
ابی گرایی سیاسی به منظور ارزیدر این راستا شناخت نقش عوامل موثر بر مصرف کنند.ارتباطی موجود مخالفت می

های اجتماعی بر دهد تنها میزان فعالیت در شبکهنظرات مردم، اهمیت بسیار زیادی دارد. پژوهش نشان می
های اجتماعی گرایی سیاسی تاثیر معنی دار داشته است. به عبارت دیگر به هر میزان فعالیت افراد در شبکهمصرف

کند )رهبرقاضی و همکاران، افزایش پیدا میگرایی سیاسی نیز یابد، گرایش آنان به مصرفعمق بیشتری می
ها در محیط رقابتی دنیای کنونی غیرقابل انکار است. با افزایش عضویت (. تاثیر تبلیغات بر رشد و بقا سازمان1331

های بازاریابی تبدیل ترین و اثرگذارترین فعالیتها به مهمهای الکترونیک اجتماعی، تبلیغات در این شبکهدر شبکه
ترین ابزارهای ارتباطی و بازاریابی در سطح جامعه و جهان به شمار های اجتماعی مجازی از مهماست. شبکه شده
های الکترونیک اجتماعی منبعی گیری در جذب مخاطب دارند. این موضوع از شبکهآیند، که روند صعودی چشممی

ها را حائز اهمیت پذیرش تبلیغات در این شبکه دهد که شناسایی عوامل موثر برعظیم از مشتریان بالقوه ارائه می
رسانی تبلیغات بر نگرش کاربران نسبت به سازد. سرگرم کنندگی تبلیغات، احساس رنجش و آزردگی و آگاهیمی

تبلیغات اثرگذار هستند و نگرش نسبت به تبلیغات نیز بر پذیرش تبلیغات به عنوان عامل اساسی اثربخشی تبلیغات 
(. تبلیغات دارای کارکردهای مثبتی در جامعه است و با استفاده از 1331آبادی، زارعی، نیکد )شفیعیگذارتاثیر می
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توان های جنسیتی و سن مخاطب، میتوان این کارکردها را ارتقا بخشید. از روی نشانهشناسی میدانش نشانه
های ایرانی مردان د. در آگهیمخاطب هدف و تصمیم گیرنده اصلی در خرید محصول و خدمات را شناسایی کر

ای زنان بیشترین نقش را دارند، نوجوانان در های ماهوارههای شبکهبیشترین نقش را دارند در حالی که در آگهی
های تصویری و گیرد و به نشانهتبلیغات ایرانی حضور ندارند. انتقال پیام بیشتر از طریق ارتباط کالمی صورت می

رسد شود، با توجه به نیاز روزافزون به افزایش کیفی تبلیغات در کشور به نظر میمی حرکت دوربین کمتر توجه
تواند به رشد صنعت تبلیغات به عنوان یک های تصویری میشناسی، بخصوص استفاده از نشانهتوجه به نشانه

ب کمرنگ شدن های نوین اطالعاتی و ارتباطی که موجآوری(. فن1331صنعت ارتباطی منجر شود )فرامرزی، 
هایی است که امکان ارائه بیشتر های فردی در میان فرهنگاند، موجد گسترش ارزشمرزهای مکانی و زمانی شده

ترین ابزارهای ترویل این بوک از مهمهای اجتماعی مجازی هم چون فیسها را در جهان دارند. شبکهاین ارزش
های پژوهش حاکی از آن هستند که بین مدت زمان تههای فرهنگی در گستره جوامآ هستند. یافقبیل ارزش

بوک، میزان مشارکت و فعال مند از فیسبوک، استفاده هدفبوک، میزان استفاده از فیسعضویت کاربران در فیس
بوک و مدگرایی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و این شبکه اجتماعی در گرایش به مدگرایی بودن کاربران در فیس

(. از میان انواع رسانه، 1331اقدم و همکاران، زادهکند )رسولگیری ایفا میزنان و دختران نقش چشم در میان
ها، رقص و موزیک های رسانهگرایی دارند. در میان انواع برنامهماهواره و اینترنت باالترین تاثیر را بر مصرف

ای ایرانی، اثر معناداری روی از گروه مرجآ رسانهنبالهچنین، دگرایی نشان دادند. همباالترین اثرگذاری را بر مصرف
گرایی ای خارجی، اثر معنادار و افزایشی بر مصرفروی از گروه مرجآ رسانهگرایی نداشت، ولیکن دنبالهبر مصرف
 .نشان داد

 

 

 مراجع

 ،کاشان شهر ساکنان: مطالعه مورد گراییمصرف هایبازدارنده(. 1331. )م رمضانی، و ،.ا طالبی .

 .110-151 ،( 04)11 ارتباطات، – فرهنگ مطالعات

 ،پیرامون شناختیجامعه ایمطالعه لذت تا اجبار از: گراییمصرف(. 1331. )م رفیعی، و ،.ع ربیعی 

 .111-100 ،(2-1)11 ایران، شناسیجامعه مجله. تهران شهر ساکنان میان در گراییمصرف

 ،بر مؤثر شناختیجامعه عوامل و گراییمصرف(. 1331. )م نژاد،پیری و ،.م نژاد،علی و ،.م حسینی 

 .53-31 ،(13)1 معاصر، شناسیجامعه هایپژوهش. تهران شهر جوانان بین در آن

 زندگی سبک بر تکیه با فردی اخالقی هویت بر گراییمصرف اثرات(. 1331. )ع زاده،هاشم 

 .111-101 ،(50 پیاپی) 32)1 اخالق،. ایرانیان

 

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                 00تا  22، صفحه: از0011 تابستان، 2ه ، شمار2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science- journals.ir    

       

 39  مروری برتاثیرات شبکههای اجتماعی در شکلگیری و تشدید...                           کرامتی مقدم و همکاران 

 

 ،مصرف وضعیت بررسی(. 1335. )ع دهقان، و ،.ن جواهرچیان، و ،.ی پور، خرم و ،.ح افراسیابی-

 مطالعات) شهری شناختیجامعه مطالعات. یزد شهر جوانان بین در شهرنشینی بر تاکید با گرایی

 .111-101 ،(21)1 ،(شهری

 ،و گراییمصرف یمطالعه: شهر و جنسیت(. 1331. )م داستانی، و ،.ث معمار، و ،.ا نقدی 

-جامعه مطالعات(. اصفهان شهر 14 و 14, 54های دهه زنان: مطالعه مورد) زنان هویت بازتعریف

 . 31-13 ،(21)1 ،(شهری مطالعات) شهری شناختی

 ،بین در مدگرایی با مرتبط عوامل(. 1335. )ک فر،شکوهی و ،.ح سیارخلج، و ،.ح افراسیابی 

 .10-35 ،(1)1 فرهنگی، پژوهیجامعه. یزد شهر جوانان

 ،بین در مدگرایی شناختیجامعه تبیین(. 1330. )ک فر،شکوهی و ،.ح سیارخلج، و ،.ح افراسیابی 

 .4-4 ،(34)10 جوانان، و ورزش راهبردی مطالعات. یزد شهر جوانان

 دانشجویان دید از مدگرایی شناختیجامعه تبیین(. 1331. )ن جعفری، و ،.ص گنجه، جهانبخش 

 .112-11 ،(30)13 فرهنگی، میان مطالعات. خوارزمی دانشگاه دختر

 ،به تمایل و اجتماعی شبکه در عضویت بین رابطه مطالعه(. 1335. )ح احمدی، و ،.ح عمیدی 

 .131-123 ،(32)1 شناسی،¬جامعه مطالعات(. بوکفیس بر تاکید با) جوانان در مدگرایی

 و مدگرایی بین ارتباط بررسی(. 1331. )ا جهانبخش، و ،.ا محمدی، و ،.ف آسمان، بحر کوهستان 

 شناسیجامعه) جامعه و زن. کرمان شهر سال 23 تا 15 جوان دختران بین در اجتماعی هویت

 .231-215 ،(33 مسلسل) 3)14 ،(زنان

 ،جوانان نمایشی مصرف(. 1331. )ی منصوریان، و ،.ف غفاری، و ،.پ جعفری، و ،.س نوربخش :

 .111-103 ،(115)23 ،(مدیریت هایپژوهش) مدیریت پژوهیآینده. گراییمصرف یآینده

 تجمل و گراییمصرف: مصرف الگوی تحوالت شناسیآسیب(. 1335. )م طالب، و ،.ز اصل،نجفی-

 حصارخروان روستای: موردی مطالعه ایران کنونی روستایی جوامع در نوظهور پدیده پرستی،

 .212-211 ،(1)1 ،(اجتماعی علوم نامه) ایران اجتماعی مسایل بررسی. قزوین

 اقتصاد. اقتصادی شناسیجامعه و اسالم منظر از گراییمصرف و مصرف(. 1311. )س نیا،سیدی 

 . 111-151 ،(30)1 اسالمی،
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 ،در زن. شهروندان سیاسی گراییمصرف در جنسیت نقش(. 1331. )ا کوشکی، و ،.م رهبرقاضی 

 .144-15 ،(1)15 ،(زنان پژوهش) سیاست و توسعه

 ،شهر زنان گراییمصرف بر شهری تجاری تبلیغات تاثیر(. 1332. )ط احمدی، و ،.ی موسوی 

 .123-33 ،(0)1 فرهنگی، – اجتماعی توسعه مطالعات. تهران

 ،شناختینشانه تحلیل: گراییمصرف و تجاری تبلیغات(. 1313. )ح حسنی، و ،.ح عبدالهیان 

 پیاپی) 2)11 ،(سنجش و پژوهش) ارتباطی هایپژوهش. ایران در تلویزیونی تجاری هایآگهی

12)، 141-125. 

 ترویج در تصویری هایرسانه تاثیر(. 1331. )ع داورزنی، و ،.ح محمودی، و ،.ح قیداری،سجاسی 

 مطالعات(. مشهد شهرستان تبادکان دهستان روستاهای: موردی مطالعه) روستایی گراییمصرف

 .155-131 ،(01 پیاپی) 0)12 ،(جغرافیایی اندازچشم) انسانی هایگاهسکونت ریزیبرنامه

 وسواسی خرید بر تاثیرگذار عوامل ارزیابی و شناسایی(. 1331. )آ نادری، و ،.ف کیا،طاهری 

 ,(Journal of Industrial Strategic Management)( مدیریت) پژوهشگر(. خرید به اعتیاد)

9(26), 87-106. 

 ،نوع و میزان بر تبلیغات تاثیر علل شناختیجامعه بررسی(. 1331. )ن فرد،مبارکی و ،.ط خادمیان 

 تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دختر دانشجویان موردی مطالعه) دختران و زنان مصرف

-2(5), 95 ,(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH) جوانان مطالعات شناسیجامعه(. شمال

112. 

 ،مطالعه: گراییمصرف و جنسیت رسانه،(. 1313. )ن مرحمتی، و ،.م شوازی،عباسی و ،.م موحد 

 شهر در جوان پسران و دختران گرایانهمصرف تمایالت با جمعی هایرسانه از استفاده رابطه

 .04-1 ،(اجتماعی گروه) 01)12 ،(زنان کتاب) زنان راهبردی مطالعات.  شیراز

 ،اجتماعی هایشبکه تاثیر بررسی(. 1331. )ا شهریاری، و ،.م چشمه،دهفدایی و ،.م رهبرقاضی 

 .53-35 ،(11)3 نوین، هایرسانه مطالعات. سیاسی گراییمصرف بر مجازی

 اجتماعی الکترونیک هایشبکه تبلیغات اثربخشی(. 1331. )ع زارعی، و ،.م آبادی،نیک شفیعی .

 .113-103 ،(11)3 بازرگانی، مدیریت هایکاوش
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 ،تلویزیونی بازرگانی هایآگهی شناسینشانه رویکرد با تطبیقی مقایسه(. 1334. )م فرامرزی 

 .111-33 ،(12)1 ای،رسانه مطالعات. ایماهواره هایشبکه و ایران

 شناختیجامعه مطالعه(. 1335. )س میرمحمدتبار، و ،.ص پور،عدلی و ،.ص اقدم، زادهرسول 

 ،(32)1 شناسی،جامعه مطالعات. تبریز شهر زنان مدگرایی با بوکفیس اجتماعی شبکه رابطه

35-52. 

 و رسانه در ایرشته بین مطالعات. گراییمصرف و رسانه(. 1333. )ح اکبری، و ،.م دلیر،طالبی 

 .154-123 ،(2)0 ،(فرهنگ و رسانه) فرهنگ
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