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 تهران غرب واحد دانشگاه آزاد اسالمي

 علوم انسانيدانشکده 

 

 :نامهعنوان پایان

به مصرف  شیدر گرا یمجاز ياجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل ریتأث يبررس

 شهر تهران( 21و  14 اطق)مورد مطالعه: جوانان من گردانو روان موادمخدر

 

 کارشناسي ارشد  نامهانیپا

 مطالعات فرهنگي و رسانه: رشته
 

 دانشجو:

 نرگس رشید

 

 راهنما: استاد

 دکتر سروش فتحي

 

 مشاور: داستا

 دکتر مجید کفاشي
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

 دانشکده علوم انسانی

 کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه نامهپایان

 تحت عنوان:

به مصرف  شیدر گرا یمجاز ياجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل ریتأث يبررس

 شهر تهران( 21و  14 اطق)مورد مطالعه: جوانان من گردانو روان موادمخدر

 

و  یداوران مورد بررس یته تخصصینامه دانشجو، نرگس رشید، توسط کمپایان 10/08/1399در تاریخ  

 قرار گرفت. یتصویب نهای

 آقای دکتر سروش فتحی                                 امضاء :استاد راهنما -1

 امضاء                                   آقای دکتر مجید کفاشی استاد مشاور: -2

 ( آقای دکتر مهدی مختارپور                       امضاءیاستاد داور )داخل -3

 آقای/ خانم دکتر                           امضاء یالت تکمیلینده تحصینما -4
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 تقدری و تشکر
جود انسان ه را رد وبالقواهی دیشیدن داده و تواانییاپیان مخصوص خدایی است هک بشر را آرفیده و هب او قدرت انر و سپاس بیتشک 

 .شر رفستاده استب رقار داده و او را ارم هب تالش و کوشش نموده و راهنمایانی را ربای هدایت 
تاد زبرگوار از استاد ارجمند جناب آاقی دکتر رسوش فتحی و اس دانم رب خود الزم می همتا،پس از ارادت خاضعاهن هب ردگاه خداوند بی

گارش این اپیانیراهنمائ جناب آاقی دکتر مجید کفاشی هک رما با  نهایت تشکر و  انهم یاری دادند،اهی ارزنده، مفید و دقیق خود رد ن

 وفقیت روزازفون خواستارم.المتی و م س ان آرزوی این زعزیربای  ،همتاقدردانی خود را ارباز نمایم، از اقرد بی
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 هب انم خدا
 آوری و فنمعاونت ژپوهش 

 منشور اخالق ژپوهش
گاه با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد هب اینکه عالم محضر خداست و همواره انرظ رب اعمال انسان و هب منظور اپس داشت مقام بلند دانش و ژپوهش و نظر هب اهمیت جای

گاه آزاد اسالمی متعهد می دانش رد اهی ژپوهشی رگدیم اصول زری را رد انجام فعالیتاعتالی رفهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیات علمی واحداهی دانش
 دم نظر رقار داده و از آن تخطی نکنیم:

 سازی حقیقت.نهانجویی: تالش رد راستای پی جویی حقیقت و وافداری هب آن و دوری از رهگوهن پ اصل حقیقت -1
 کامل حقوق ژپوهشگران و ژپوهیدگان )انسان، حیوان و نبات( و ساری صاحبان حق. تی رعاحقوق: التزام هب  تی رعااصل  -2
کاران ژپوهش. -3 گاه و کلیه هم  اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد هب رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانش
 مصالح ملی و رد نظر داشتن پیشبرد توسعه کشور رد کلیه رماحل ژپوهش. تی رعااصل منافع ملی: تعهد هب  -4
 اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد هب اجتناب از رهگوهن جانبداری غیر علمی و حفاظت از اموال تجهیزات و منابع رد اختیار. -5
 و کلیه ارفاد و نهاداهی رمتبط با تحقیق.اه و کشور اصل راز داری: تعهد هب صیانت از ارسار و اطالعات محرماهن ارفاد، سازمان -6
 شکنی.جانب نقد و خودداری از رهگوهن رحمت تی رعااه رد انجام تحقیقات و اه و رحمتاصل احترام: تعهد هب رعایت رحیم -7
کاران علمی و دانشجویان هب غیر از مواردی  -8  هک منع اقنونی دارد.اصل رتویج: تعهد هب رواج دانش و اشاهع نتایج تحقیقات و انتقال آن هب هم
                                          آالیند.اهی غیر علمی میای و اعالم موضع نسبت هب کسانی هک حوزه علم و ژپوهش را هب شائبهجویی از ره گوهن رفتار غیررحهفاصل ربائت: التزام هب ربائت -9

 انم و انم خانوادگی: رنگس رشید
 اتریخ و امضاء          
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 نامهپایاند نامه اصالت رساله یا تعه

مطالعات فرهنگی و  رشته در خته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهدانش آمونرگس رشید  اینجانب

 هایشبکه تجاری تبلیغات تأثیر بررسی"خود تحت عنوان  نامهپایاناز  10/08/1399 که در تاریخرسانه 

 21 و 14 مناطق جوانان: مطالعه مورد) گردانروان و موادمخدر مصرف به گرایش در مجازی اجتماعی

 :شوممیبدینوسیله متعهد  امنمودهدفاع ه عالی و درج 18 با کسب نمره "(تهران شهر

حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از  نامهپایاناین  (1

، امنمودهمقاله و....( استفاده  ،، کتابنامهپایان)اعم از  دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران

نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه  مطابق ضوابط و رویه موجود،

 .امکردهذکر و درج 

یا باالتر( در سایر  ترپایین ،سطحهم) برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی قبالً نامهپایاناین  (2

 آموزشی عالی ارائه نشده است. مؤسساتو  هادانشگاه

ثبت  ،اعم از چاپ کتاب برداریبهرهچنانچه بعد از فراغت تحصیل، قصد استفاده و هرگونه  (3

از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را  ،داشته باشم نامهپایاناختراع و... از این 

 اخذ نمایم.

و  پذیرممیعواقب ناشی از آن را  ثابت شود، چنانچه در هر مقطعی زمانی خالف موارد فوق (4

واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال 

 هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. امتحصیلیمدرک 

  

 نرگس رشید ادگي:نام و نام خانو                                                                        

 تاریخ و امضاء                                                       
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 مترتب بر نتایج مطالعات، یه حقوق مادیکل

 های ناشی از تحقیق موضوعیابتکارات و نوآور

 نامه متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب این پایان

 باشد.می
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 به نام خدا

 خانوادگي: نرگس رشید نام ونام 

 به گرایش در مجازی اجتماعي هایشبکه تجاری تبلیغات تأثیر نامه: بررسيعنوان پایان

 (تهران شهر 21 و 14 مناطق جوانان: مطالعه مورد) گردانروان و موادمخدر مصرف

 استاد راهنما: دکتر سروش فتحي

 

 داریمانتانامه کارشناسی ارشد حاضر خود را ملزم به حفظ پایاناینجانب نرگس رشید تهیه کننده 

اعالم می وسیلهبدیندانم. می Copyrightو قدردانی از زحمات سایر محققین و نویسندگان بنا بر قانون 

ل؛ جداول، و باشد و در صورت استفاده از اشکانمایم که مسئولیت کلیه مطالب درج شده با اینجانب می

ستخراج گشته ار منابع، بالفاصله مرجع آن ذکر شده و سایر مطالب از کار تحقیقاتی اینجانب مطالب سای

ابت شود، مسئولیت ثخالف این مطلب  کهدرصورتیام. کامل رعایت نموده صورتبهداری را است و امانت

 باشد.کلیه عواقب قانونی با شخص اینجانب می

 

 س رشیدخانوادگی دانشجو: نرگنام و نام       

 و امضاءتاریخ            
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 نامه توسط دفتر تحقیقات و آموزشاین پایان

 ،ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری

 .حمایت مالی شده است
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 فهرست مطالب

 1 ............................................................................................................................................................................................................. دهیچک

 3 ............................................................................................................................................................................ : کلیات تحقیقاول فصل

 5 .............................................................................................................................................................................................................. مقدمه

 6......................................................................................................................................................................................... مسئله بیان -1-1

 10 ............................................................................................................................................................ تحقیق ضرورت و تیاهم -2-1

 12 ................................................................................................................................................................................. قیتحق اهداف -3-1

 12 ...................................................................................................................................................... یاصل هدف -1-3-1

 12 .................................................................................................................................................... یفرع اهداف -1-3-2

 12 .......................................................................................................................................................................... قیتحق یهاسؤال -4-1

 12 ...................................................................................................................................................... یاصل سؤال -1-4-1

 12 .............................................................................................................................................. یفرع یهاسؤال -2-4-1

 13 ........................................................................................................................................................................ قیتحق هایفرضیه -5-1

 13 .................................................................................................................................................... یاصل فرضیه -1-5-1

 13 ............................................................................................................................................ یفرع یهاهیفرض -1-5-2

 15 ......................................................................................................................................... : ادبیات نظری و پیشینه تحقیقدوم فصل

 17 ........................................................................................................................................................................................................... مقدمه

 18 ............................................................................................................................................................................... قیتحق نهیشیپ -1-2

 18 ........................................................................................................................................ یداخل هایپژوهش -2-1-1

 21 ...................................................................................................................................... یخارج هایپژوهش -2-1-2

 24 .................................................................................................................................................................................. قیتحق ینظر یمبان

 24 ...................................................................................................................................................................... یاجتماع یهارسانه -2-2

 25 ........................................................................................................................................................یمجاز اجتماعی یهاشبکه -3-2

 28 ................................................................................................................................. آن راتیتأث و رسانه با مرتبط یهاهینظر -4-2

 28 .................................................................................................................................................... دنزیگ هینظر -2-4-1

 28 ..................................................................................................................................... دگریها نیمارت هینظر -2-4-2

 29 ......................................................................................................................................... پوستر مارک هینظر -2-4-3

 29 ........................................................................................................................................... گربنر جرج هینظر -2-4-4



 

 ك

 

 29 ........................................................................................................................................ بندورا آلبرت هینظر -2-4-5

 30 ..................................................................................................................................................... هاوند هینظر -2-4-6

 30 ................................................................................................................................................... سکیف هینظر -2-4-7

 31 ............................................................................................................................................ لوهان مک هینظر -2-4-8

 31 ............................................................................................................................................... یوابستگ هینظر -2-4-9

 32 ................................................................................................................................................. یاجتماع یهارسانه یهایژگیو -5-2

 34 ........................................................................................................................................................ یاجتماع یهارسانه کارکرد -6-2

 34 ................................................................................................................................................................ تیهو -1-6-2

 34 ........................................................................................................................................................... وگوگفت -2-6-2

 35 ............................................................................................................................................ یذارگاشتراک به -3-6-2

 36 .................................................................................................................................................................حضور -4-6-2

 36 ................................................................................................................................................................ ارتباط -5-6-2

 37 .................................................................................................................................................اعتبار و شهرت -6-6-2

 38 .............................................................................................................................................................. هاگروه -7-6-2

 39 .............................................................................................................................................. یمجاز یاجتماع یهارسانه انواع -7-2

 41 .......................................................................................................................... عمومی حوزه و یمجاز یاجتماع یهارسانه -8-2

 46 ................................................................................................................................... یمجاز یاجتماع یهاشبکه یهاتیقابل -9-2

 48 ..................................................................................................................................................... (ینترنتیا) یمجاز یابیبازار -10-2

 49 ..................................................................................................................................................................... غاتیتبل یهاهینظر -11-2

 49 ..................................................................................................................................... یمتقاعدساز هینظر -2-11-1

 50 .................................................................................................................................................. حیتلق هینظر -2-11-2

 50 ............................................................................................................................................. غاتیتبل در ارتباطات یهاهینظر -12-2

 50 ........................................................................................................................................... یازمندین هینظر -1-12-2

 50 ............................................................................................................................................... یقیتزر هینظر -2-12-2

 51 .................................................................................................................................................... هارسانه در غاتیتبل و غیتبل -13-2

 52 ............................................................................................................................................... یابیبازار نقش -1-13-2

 52 ............................................................................................................................................... یارتباط نقش -2-13-2

 53 .............................................................................................................................................. یاقتصاد نقش -3-13-2

 53 .............................................................................................................................................. یاجتماع نقش -4-13-2

 53 ............................................................................................................................................................................ غاتیتبل قدرت -14-2
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 54 .......................................................................................................................................................... رانیا در غاتیتبل تیاهم -15-2

 56 ................................................................................................................................................................... یتجار غاتیتبل انواع -16-2

 57 ........................................................................................................................................ یداریشن غاتیتبل -2-16-1

 57 .......................................................................................................................... .مخدرهای دیجیتالی -2-16-1-1

 59 ........................................................................................................................................... یدارید غاتیتبل -2-16-2

 59 ......................................................................................................................................... ییمحتوا غاتیتبل -2-16-3

 60 .................................................................................................................... یاجتماع یهاشبکه در تیفعال و ورود یهاراه -17-2

 60 ........................................................................................................................................ یاجتماع یهاشبکه یتجار تیاهم -18-2

 62 ................................................................................. یمجاز یاجتماع یهاشبکه در غاتیتبل و یابیبازار بیمعا و ایمزا -19-2

 65 ............................................................................... یکیالکترون تجارت بهبود و یمجاز یاجتماع یهاشبکه نیب رابطه -20-2

 66 .............................................................................یاجتماع یهابیآس رامونیپ شناسان جامعه یهاهینظر و هادگاهید -21-2
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 69 ................................................................................................................................................................ موادمخدر به یوابستگ -23-2

 69 ................................................................................................................................................. موادمخدر به یوابستگ اختالل -24-2
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 71 .................................................................................. گردانروان و موادمخدر به یوابستگ اختالل یهاهینظر و هامدل -26-2
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 73 ............................................................................................................................ یاجتماع یریادگی هینظر -2-26-2

 75 .................................................................................................................... یاجتماع-یروان-یستیز مدل -2-26-3

 75 ....................................................................................................................... موادمخدر به شیگرا در یمجاز رسانه نقش -27-2

 78 ......................................................................................... موادمخدر یهاشبکه و باندها یبرا ینترنتیا یابیبازار یایمزا -28-2

 78 ............................................ موادمخدر قاچاق یهاشبکه و باندها وکارکسب توسعه در یمجاز یابیبازار یهاروش -29-2

 78 ............................................... مطالب انتشار و شخصی هایوبالگ و هاتیساوب اندازیراه و طراحی -2-29-1

 79 ................................................................. هاتیساوب در (هارومف) مباحثه تاالرهای و هاانجمن ایجاد -2-29-2

 79 .......................................................................................................................................... هاروم چت ایجاد -2-29-3

 79 ......................................... هاوبالگ و هاتیساوب در خور کلیک و پویانمایی ثابت، تبلیغاتی بنرهای -2-29-4
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 81 ........................................................................................................................................ مارکتینگ ایمیل  -2-29-9

 82 ................................................................ (جعلی هایپروفایل ساخت) تبلیغ در مشهور افراد هویت  -2-29-10

 82 .............................................................................................................................................................قیتحق ینظر چارچوب -30-2

 84 .....................................................................................................................................................................قیتحق ینظر مدل -31-2

 85 .......................................................................................................................................................... شناسی پژوهش: روشسوم فصل

 87 ........................................................................................................................................................................................................... مقدمه

 87 ................................................................................................................................................................................... تحقیق روش -1-3

 88 .................................................................................................................................................................................. یآمار جامعه -2-3

 89 ...................................................................................................................................................................................... یریگنمونه -3-3

 89 .......................................................................................................................................................................... تحقیق متغیرهای -4-3

 89 ................................................................................................................................................... وابسته ریمتغ -3-4-1

 89 .................................................................................................................................................. مستقل متغیر -3-4-2

 89 ........................................................................................................................... قیتحق یرهایمتغ یاتیعمل و تعاریف نظری -5-3

 89 .................................................................................................................................................. ینظر فیتعار -1-5-3

 92 .............................................................................................................................................. یاتیعمل فیتعار -2-5-3

 94 .............................................................................................................................................................. اطالعات یآورجمع ابزار -6-3

 94 ..................................................................................................................... یریگاندازه ابزار (ییروا) اعتبار -3-6-1

 95 ............................................................................................. نامهپرسش و پژوهش (ییایپا) اعتماد تیقابل -3-6-2

 95 .............................................................................................................................. کرونباخ یآلفا روش -3-6-2-1

 96 ............................................................................................................................................................. اطالعات آوریجمع روش -7-3

 96 ............................................................................................................................................................................. یآمار یهاروش -8-3

 96 ..................................................................................................................................................... یفیتوص آمار -3-8-1

 97 ................................................................................................................................................. استنباطی آمار -3-8-2

 99 ........................................................................................................................................................ هاداده وتحلیلتجزیه: چهارم فصل

 101 ........................................................................................................................................................................................................ مقدمه

 101 ................................................................................................................................................................................ یفیتوص آمار -1-4

 109 ......................................................................................................................... هاهیفرض آزمون و استنباطی وتحلیلتجزیه -2-4



 

 ن

 

 110 ................................................................................................................... ساختاری معادالت سازیمدل -4-2-1

 111 ......................................................................................................................... نماییدرست حداکثر روش -4-2-2

 113 .......................................................................................................................... دورافتاده هایداده بررسی -4-2-3

 114 .................................................................................................................................. یدییتأ یعامل لیتحل -4-2-4

 115 ......................................................................................... برای متغیرهای تحقیق تأییدیتحلیل عاملی  -4-2-4-1

 115 ............. های اجتماعی مجازیبرای سازه تبلیغات تجاری شبکه تأییدیتحلیل عاملی  -4-2-4-1-1

 116 ................. گردانبرای سازه گرایش به مصرف موادمخدر و روان تأییدیتحلیل عاملی  -4-2-4-1-2

 117 گردانروانو  موادمخدرمجازی و گرایش به مصرف  هایتبلیغات تجاری شبکه گیریاندازه دلم-4-2-5

 124 ................................................................................................................... قیتحق یساختار مدل یبررس -4-2-6

 124 ............................................................................................................................................. یاصل هیفرض -4-2-6-1

 128 ..................................................................................................................................... یفرع یهاهیفرض -4-2-6-2

 133 ......................................................................................................................................................... گیری: بحث و نتیجهپنجم فصل

 135 ........................................................................................................................................................................................................ همقدم

 135 .......................................................................................................................................................................................... خالصه -1-5

 136 ...............................................................................................................قیتحق یفیتوص یها افتهی اساس بر یریگجهینت -2-5

 137 ........................................................................................................................... قیتحق یها هیفرض اساس بر یریگجهینت -3-5

 141 .................................................................................................................................................................. قیتحق یشنهادهایپ -4-5

 143 ............................................................................................................................................................. نیمحقق به شنهاداتیپ -5-5

 144 ...............................................................................................................................................................قیتحق یهاتیمحدود -6-5

 144 ................................................................................................................ محقق اریاخت در یها تیمحدود -5-6-1

 144 ..................................................................................................... محقق اریاخت از خارج یها تیمحدود  -5-6-2

 145 .......................................................................................................................................................................................... منابع فهرست

 155 ...................................................................................................................................................................................................... وستیپ

 162 ....................................................................................................................................................................................... چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 



 

 س

 

 فهرست جداول

 95 .................................................................................................... تحقیق نامهپرسشهای ی برای بخشضرایب پایای :1-3جدول 

 101 ....................................................................................................... سن بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :1-4جدول 

 102 ................................................................................................... جنس بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :2-4جدول 

 102 ..................................................................................................... تأهل بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :3-4جدول 

 103 ............................................................................................ تحصیالت بر اساساوانی افراد مورد مطالعه فرتوزیع : 4-4جدول 

 104 .............................................................................. وضعیت اقتصادی بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :5-4جدول 

 104 ................................................................................. وضعیت اشتغال بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :6-4جدول 

 105 .............................................. مدت زمان سپری شده در اینترنت بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :7-4جدول 

 106 ......................................................................................... نوع تبلیغات بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :8-4جدول 

 106 .............................................................. مخدرتمایل به مصرف مواد بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :9-4جدول 

 107 ............................................................................. نوع مواد مصرفی بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه : 10-4جدول 

 108 ............................................................ مخدرنحوه آشنایی با مواد بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :11-4جدول 

 109 ........................................................................... زمان مصرف مواد بر اساستوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه  :12-4جدول 

 111 ......................................................................................................................................... هابررسی نرمال بودن داده :13-4جدول 

 114 ............................................................................................................................................ های برازش مدلشاخص :14-4جدول 

 119 ........................ موادمخدرهای مجازی و گرایش به مصرف روایی تبلیغات تجاری شبکهبررسی پایایی و  :15-4جدول 

 122 .................................................................................................. گیریهای برازش مدل برای مدل اندازهشاخص :16-4جدول 

 127 ............................................................................................. گیری فرضیه اصلیهای برازش مدل اندازهشاخص :17-4جدول 

 127 .......................................................................................................................................................نتایج فرضیه اصلی :18-4جدول 

 127 ............................................................................................... برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مسیرها :19-4جدول 

 132 ............................................................................................. گیری فرضیه اصلیهای برازش مدل اندازهشاخص :20-4جدول 

 132 .......................................................................................................................................................نتایج فرضیه اصلی :21-4جدول 

132 ................................................................................................ برآورد ضرایب رگرسیونی استاندار شده مسیرها  :22-4جدول 

 

 

 



 

 ع

 

 و نمودارهافهرست اشکال 

 26 ................................................................................................................................................ نمودار یک شبکه اجتماعی: 1-2شکل 

 27 ................................................................................................................ های اجتماعیدیاگرام اینترنت و رشد شبکه :2-2شکل 

 33 ......................................................... های اجتماعی در تعاریف متعدد از آن در متونهای مشترک رسانهویژگی :3-2شکل 

 40 ................................................................................................................................................... های اجتماعیانواع رسانه :4-2شکل 

 58 ........................................................................................................................................................... مخدرهای دیجیتالی :5-2شکل 

 77 .................................................................................................... مدل مفروض پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی :6-2شکل 

 84 ............................................................................................................................................................ نظری تحقیق  مدل :7-2شکل 

 115 ......................................................... های اجتماعی مجازیبرای تبلیغات تجاری شبکه تأییدیل عاملی تحلی: 1-4نمودار 

 116 .............................................................. گردانو روان موادمخدربرای گرایش به مصرف  تأییدیتحلیل عاملی  :2-4نمودار 

117 ............ گردانو روان موادمخدرهای مجازی و گرایش به مصرف گیری تبلیغات تجاری شبکهمدل اندازه :3-4نمودار 

و  موادمخدرمصرف اجتماعی مجازی و گرایش جوانان به های مدل ساختاری تبلیغات تجاری شبکه: 4-4نمودار 

125 ..........................................................................................................................................................  گردان در حالت استانداردروان

و  موادمخدرهای اجتماعی مجازی و گرایش جوانان به مصرف مدل ساختاری تبلیغات تجاری شبکه :5-4نمودار 

126 ..................................................................................................................................................... گردان در حالت غیر استانداردروان

و  موادمخدرگرایش جوانان به مصرف  های اجتماعی مجازی وشبکهمدل ساختاری تبلیغات تجاری  :6-4نمودار 

130 ............................................................................................................................................................ گردان در حالت استانداردروان

گردان و روان موادمخدر های اجتماعی مجازی و گرایش به جوانان به مصرفمدل ساختاری تبلیغات شبکه :7-4نمودار 

 131 ......................................................................................................................................................................... در حالت غیر استاندارد



 

1 

 

 چکیده

 نهفته معهجا دوش بر سنگینی بار ،موادمخدر به اعتیاد و موادمخدر سوءمصرف اخیر، هایسال در

 گردانروان و دمخدرموا به اعتیاد به گرایش بر توجهیقابل سهم نیز مجازی اجتماعی هایشبکه و است

 گرایش در مجازی اجتماعی هایشبکه تجاری تبلیغات تأثیر بررسی تحقیق، این انجام هدف. اندداشته

 تحقیق این. بود( تهران شهر 21 و 14 مناطق جوانان: مطالعه مورد) گردانروان و موادمخدر مصرف به

 نامهرسشپ تحقیق، ابزار. است کمی اجرا، لحاظ به نیز آن ماهیت و پیمایشی روش با کاربردی نوع از

 از استفاده با نامهپرسش روایی. است تحقیق ادبیات بر مروری و نظری چارچوب اساس بر ساختهمحقق

 مورد %87 -%95        بازه در کرونباخ آلفای ضریب طریق از آن پایایی و مشاور و راهنما اساتید نظرات

 استفاده ساختاری معادالت سازیمدل از ها،داده وتحلیلتجزیه و هافرضیه آزمون برای. گرفت قرار تأیید

 سنی رده جوانان لیهک تحقیق، این آماری جامعه. شد گرفته کاربه AMOS22 و SPSS23 افزارهاینرم و

 اجتماعی هایشبکه و اینترنت از که بودند تهران شهر 21 و 14 منطقه دو در ساکن( سال 34 تا 20)

 شهر 21 منطقه رد و نفر 142.202 تهران، شهر 14 منطقه در آنان کل تعداد. کردندمی استفاده مجازی

 گیرینمونه وشر از استفاده با( منطقه هر در نفر 192) نفر 384 تعداد، این از. بود نفر 55.633 تهران،

 اجتماعی هایشبکه محتوایی تبلیغات و دیداری تبلیغات داد نشان هایافته. شدند انتخاب ایسهمیه

 تبلیغات ماا دارند معناداری و مثبت تأثیر جوانان توسط گردانروان و موادمخدر مصرف بر مجازی

 و مثبت أثیرت جوانان توسط گردانروان و موادمخدر مصرف بر مجازی اجتماعی هایشبکه شنیداری

 .ندارد معناداری

 گردان، روانموادمخدرایش، های اجتماعی، گرتبلیغات، تبلیغات تجاری، شبکه :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 و فراز با همراه و شده شروع بیستم و نوزدهم قرن از کهاست  ناپذیراجتناب فرایندی ،شدنجهانی

 داده ادامه خود تکامل به نشده، متوقف دوم و اول جهانی هایجنگ دوران جزبه گاههیچ که هایینشیب

 از منظور .آورده استهای مشترک بشری را پدید آگاهی نسبت به ارزش، نوعی فراینداین  .است

 اطالعات است. مبادله برای جهانی گسترده شبکه گیریشکل ،شدنجهانی

یان من یدر ا که شد تبدیل جهانی مارشال مک لوهان دهکده به جهان اطالعاتی، انقالب اثر بر

اجتماعی  وتولید علم، اشتراک عقاید و رشد فردی توان از بسترهای مؤثر در های اجتماعی را میشبکه

 اهواره،م طریق ازآورد که  وجود به را مجازی ارتباطات از جدیدی نوع انقالب،همچنین این  .دانست

 .آورد وجود به واقعی جهان موازات بهرا  جدیدی جهان ...و اینترنت

 نقش گراییاجتماع با و دارند فعالیت 2 بو فناوری بر مبتنیمجازی  اجتماعی هایشبکه مروزها

 مختلف هایرصتف از استفاده امکانها، شبکه این. کنندمی بازی جهان ایرسانه معادالت در را اساسی

 نوشتن فیلم، و عکس آپلود اخبار، گذاریاشتراک به و خواندن جو،جست از اعم را اینترنت فضای در

 به نتیاینتر کاربران اقبال موجبکه  اندکرده فراهم مختلف و... هایگروه در عضویت و هایادداشت

 .است شده اجتماعی هایشبکه

ارتباطی، فواید زیادی را در ابعاد مختلف اطالعاتی و های فناوری شدنجهانی فراینددرست است که 

اه داشته است اما به موازات توسعه و پیشرفت این اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای بشر به همر

و این بستر، فرصتی را  هافزایش یافت موادمخدرها، استفاده از فضای مجازی توسط قاچاقچیان فناوری

که سازمان ملل  ایگونهبه، ه استمهیا کردسنتی و صنعتی  موادمخدرعرضه انواع  منظوربهآنان برای 

و داروهای  موادمخدرکنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق  3بر نقض مقررات )مندرج در ماده  1متحد

و که اینترنت به محل تبادل نظر و اطالعات در خصوص مصرف  ه استو اعالم کرد تأکید( گردانروان

 .2تبدیل شده است موادمخدرساخت 

 دگانفروشن و مرگ سوداگران، مجازی فضای در اجتماعی هایشبکه روزافزون رشد بادر واقع 

 بر روزانه ،فضااین  به انجوان گرایش به توجه با و اندکرده تمرکز مجازی هایشبکه روی بر ،موادمخدر

 شده است. افزوده هاشبکه این در هاآن فعالیت میزان

                                                           
1   https://www.unodc.org/  
2  https://www.avapress.com 

https://www.unodc.org/
https://www.avapress.com/fa/report/76049/%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
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ان های قاچاق در بستر اینترنت چنعات توسط سوداگران و هادیان شبکهسازی اطالمخفینوع 

عاتی پلیس از اشراف اطالباشد که امروزه سوداگران مجازی به جهت مصون ماندن و پیچیده میگسترده 

ها، کاالها و سازی هویت واقعی و انتقال دادهوب، با مخفی های ناظر بر گردانندگان صفحاتو دستگاه

اند. امروزه بازار محصوالت ضد فرهنگی خود به فضای سایبر به دامنه جرائم خود ابعاد وسیعی بخشیده

های این بستر، به ه دقیق کارکردها و تواناییو حتی برخی کاربران عادی با مطالع موادمخدرتاجران 

؛ 1395پردازند )جواهری، گردان و ملزومات تبلیغ و ترویج آن میو روان موادمخدرتبادل انواع مختلف از 

70.) 

های اجتماعی مجازی در گرایش به تبلیغات تجاری شبکه تأثیربا هدف بررسی  پژوهش حاضر که

ت گرفته است، صورشهر تهران(  21و  14)مطالعه مورد: جوانان مناطق  گردانروانو  موادمخدرمصرف 

 وموضوع ، به بررسی اهمیت و ضرورت ضمن طرح مسئلهاول فصل در تنظیم شده است.  پنج فصلدر 

 شده است.پرداخته پژوهش  هایفرضیهو اهداف  ،سؤاالتهمچنین 

نظران در ق و آراء صاحبی تحقینظردربرگیرنده مبانی ضمن مروری بر پیشینه پژوهش،  ،فصل دوم

تا چهارچوب نظری  سعی شده است .. است و در ادامه فصلتبلیغات و.های اجتماعی و مورد آسیب

 تدوین شود. هافرضیه، اهداف و سؤاالت اساس برپژوهش و مدل نظری پژوهش 

د روش پژوهش در قالب فصل سوم بیان شده است، در این فصل به موضوعاتی مانن شناسیروش

عملیاتی متغیرهای  نمونه پژوهش و تعاریف نظری و امعه آماری،ها، جپژوهش حاضر، ابزار گردآوری داده

 ده است.متغیرها پرداخته ش وتحلیلتجزیهپژوهش و در آخر روایی و پایایی متغیرها و روش 

در قالب ه های جمع شده اختصاص دارد و اطالعات حاصلداده وتحلیلتجزیهفصل چهارم به در 

پنجم  شوند و در نهایت فصلارائه می AMOSو  SPSS های آماری حاصل ازجداول، نمودارها و فرضیه

جازی و مهای اجتماعی بردی و کاربردی در رابطه با شبکهراه گیری و ارائه پیشنهادهایبه نتیجه

 پردازد.جوانان می ویژهبهر افراد جامعه پیشگیری از اعتیاد د

 مسئلهبیان  -1-1

 یورانهفناها شاهد تحوالت حوزه شتریما در ب ،یاامروزه با ورود به عصر اطالعات و جامعه شبکه

از  انقالب ارتباطات یدستاوردها نیتراز مهم یکیو  «دیرسانه جد»مثابه به نترنتی. امیگوناگون هست

که بر اثر  دیجد یهادهیچاپ و پخش در ارتباطات فراتر رفته است. از جمله پد یالگوها یهاتیمحدود
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لذا  ؛است یمجاز یاجتماع یهاشکل گرفته، شبکه ریاخ یهادر سال یمختلف ارتباط یهایادغام فناور

که با  توسعهدرحالو  افتهیتوسعه یاز کشورها یاریجامعه ما که در بس نه فقط در ریاخ یهاسال در

 یهاو سبک دهکر رییو عالئق جوانان تغ قیسروکار دارند، سالمجازی  یاجتماع یهاو شبکه نترنتیا

و انس و  یمندبهره لیبه دل یسبب نوجوانان و جوانان فعل نیاست. به همکرده بروز  یاز زندگ یدیجد

از اطالعات، دانش و معرفت در  یدر برخوردار یادیز یهاتفاوت ن،ینو یاجتماع یهاالفت با شبکه

 یهاشبکه استفاده ازبه  شیروند رو به رشد گرا دارند. یقبل یهاو نوع تفکر با نسل یاجتماع یرفتارها

و  یها، مسئوالن و دولتمردان را دچار نگراناز خانواده یاریدر نوجوانان و جوانان، بس ژهیوبه یاجتماع

کرده  موادمخدردر ارتکاب به جرائم  لیتسه رینظ یاجتماع یهابیو آس هایترس از گسترش ناهنجار

 است.

بنابراین نظر به اینکه رشد سریع فناوری اطالعات، منجر به افزایش استفاده از آن در زندگی روزمره 

(، سرعت و سهولت دسترسی به اطالعات، یکی از معیارهای توسعه 2010، 1شده است )کاپالن و هنلین

های اجتماعی مجازی، (. در این شرایط، شبکه65: 2016و همکاران،  2)کالکینزشود جوامع محسوب می

ترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی، به دالیل مختلف نظیر ارتباطات نامحدود، نداشتن عنوان بزرگبه

هویت، آزادی بیان، نامشخص بودن مکان و زمان کاربران و... با استقبال زیادی مواجه شده است و باعث 

: 1396های خود را توسعه دهد )امانی کالریجانی، تناسب اهداف خود، فعالیتر کاربری بهشده که ه

گذاری اطالعات در مورد موضوعات مختلف در میان کاربران فراهم برای به اشتراکرا ( و فرصتی 91

ی های اجتماعدر این میان، روند رو به رشد گرایش کاربران به شبکه .(236: 2014، 3نماید )بووین

-های اجتماعی کرده است )حسینها و آسیبمجازی، جامعه را دچار نگرانی و ترس از گسترش ناهنجاری

های اجتماعی که جامعه را درگیر ساخته است، ها و آسیب(. یکی از ناهنجاری79: 1398پور و همکاران، 

 (.4: 1397است )فکری،  «موادمخدراعتیاد و »موضوع 

، بار سنگینی بر دوش موادمخدرو اعتیاد به  موادمخدر سوءمصرفیر، های اخبا این حال، در سال

دهند که اعتیاد تحقیقات مختلف نشان می ( و1008: 2019و همکاران،  4جامعه نهفته است )تی سای

و  5چندوجهی یا چند عاملی است و عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند )احمد موادمخدربه 

از جمله بسترهایی است که سهم قابل  های اجتماعی مجازی،(. در این راستا، شبکه3: 2020همکاران، 

                                                           
1 Kaplan &  Haenlein 
2 Caulkins 
3 Boivin 
4 Tsai 
5 Ahmed 
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گردان داشته است )قربانی و همکاران، و روان موادمخدرتوجهی بر گرایش به اعتیاد و وقوع انواع جرائم 

1396.) 

های اجتماعی طریق شبکه از موادمخدربا وجود تغییرات سریع در الگوهای اجتماعی، سوداگران 

وکار در حوزه اندازی کسبمجازی و در قالب افرادی که هویت آنان مشخص نیست، با درج تبلیغات و راه

گردان بر فروش محصوالت خود و روان موادمخدرکنند تا با انتقال و فروش انواع ، تالش میموادمخدر

و  موادمخدرمختلف  هر ساله چندین نوع (، به نحوی که65: 2016و همکاران،  1بیفزایند )کالکینز

آن  خریدوفروش و نسبت به حملنموده و گاهی،  جدید را از طریق فضای مجازی معرفیگردان روان

 (.همان) نندکاقدام می

از هر قشری ممکن است افرادی به و  سنی ندارد محدودیت، موادمخدربه اینکه مصرف  نظر

باعث شده است که بیشترین  گردانو روان موادمخدرغات تجاری تبلی، استفاده از آن برود وسویسمت

سوداگران که در  ( و2017، 2در بین نوجوانان و جوانان باشد )شامسا موادمخدرمیزان شیوع سوءمصرف 

 موادمخدرهای فریبکارانه، اقدام به فروش و گسترش اعتیاد فعالیت دارند، با شیوه موادمخدرزمینه تجارت 

های اجتماعی، بنابراین با توجه به اینکه بیشتر کاربران شبکه ؛(69: 1393، نمایند )کمانگر و کاظمی

(. 113: 1397روست )قربانی و شرافت، انتظار داشت جامعه با خطر بزرگی روبه توانجوانان هستند، می

گری، ماعی عظیم، باعث ایجاد مشکالت فراوانی نظیر افزایش تکدیعنوان یک آسیب اجتوقوع اعتیاد به

، موادمخدر(. به این ترتیب اعتیاد به 64: 1393شود )درستکار، می ...جنایت، فحشا، سرقت، طالق و

اندازد. در مجموع، معضل شود که امنیت اجتماعی را به خطر میزمینه بسیاری از انحرافات در جامعه می

شود تا فرد معتاد، شرافت، ناموس، ثروت، حیثیت، دین و همه چیز خود را نابود کند و اعتیاد سبب می

 (.1391برای ارضای یک نیاز کاذب و مصنوعی دست به هر کار خالفی بزند )کاوه، 

است که  دهینفر رس ونیلیم 83به  98کشور در سال  تی(، جمع1398) رانیبنا به اعالم مرکز آمار ا

سال  29تا  15 ت،یهزار نفر( جمع 269و  ونیلیم 18درصد ) 22.8 سال و 15 ریز ت،یدرصد جمع 24.6

 دهندیم لیسال تشک 30 ریز نوجوانان و جوانانکودکان،  را رانیا تیدرصد جمع 50حدود  یعنی؛ دارند

و  یو در معرض خطر دسترس یاجتماع هایبیدر معرض آس هایگروه نترییاز اصل یکیعنوان که به

 یمجاز یاجتماع یهاها با شبکهآن رابطةاست که  ستهیقرار دارند و شا موادمخدربه سوءمصرف  یآلودگ

طبق  نی. همچنردیجوانان، با توجه به گسترش آن در جامعه، مورد توجه قرار گ یآن بر زندگ راتیو تأث

                                                           
1 Caulkins 
2 Shamsa 
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شهروندان  انیمصرف مواد در م یشناس وعیش یطرح مل جینتا ارهدرب موادمخدرستاد مبارزه با  یآمار رسم

سال سن دارند و کسب لذت،  30 ریز یرانیدرصد معتادان ا 45 است؛ اعالم شد 91کشور که در سال 

در  یاساس لیدر دسترس بودن مواد و فشار دوستان، شش دل ،یرفع مشکالت روح ح،یتفر ،یکنجکاو

 شروع مصرف مواد بوده است.

فرد  ع،یو وس دیدشاست که تحوالت  یزمان گر،یاز هر دوره د شیب ی و جوانینوجوان دوره، یطورکلبه

مستعد  ،و جوانان نوجوانان .دهدیقرار م ریتأثتحت  یشناختو جامعه یشناختروان ،یرا از لحاظ جسمان

 یهایها و آشفتگکه همه آنان به بحران ستیمعنا ن نیبد نیاما ا ؛هستند و اجتماعی یروان یهابیآس

عتقاد ا به .متفاوت است در هر فرد یفرهنگ طیو شرا یزندگ تیموقع رایز ،شوندیمبتال م یجانیه

 دهندیت هم مبلکه عوامل مختلف دست به دس ،ستین ادیبروز اعت سازنهیزم ،عامل کیمتخصصان، تنها 

 ی(، خانوادگکیژولویو ب یستیز ،ی)روانی عوامل شامل عوامل فرد نیبکشانند که ا ادیفرد را به اعت کیتا 

 ادیفرد به اعت شیگرا بموج توانندیمهم  ییتنهابهنیز سه عامل  نیاست که هر کدام از ا یو اجتماع

 .شوند

 و نترنتیابا  بسیاری از نوجوانان و جوانان در زندگی روزمره خود،در جامعه ما با توجه به اینکه، 

ازی های اجتماعی مجممکن است هنگام جستجو در شبکه مجازی سروکار دارند، یاجتماع هایشبکه

، ادمخدرمو ان،یقل گار،یمصرف س ریپُرخطر نظ یرفتارهاکه بسیاری از  موادمخدرهای فروش با سایت

ی ابط سوء اخالقروی و مخدر و محرک، مشروبات الکل یزا، داروها، مواد توهمگردانو روان مواد محرک

مجازی  یتماعهای اجبه کاربرد شبکه شیرو به رشد گرا روندر این راستا، شوند. دمواجه  را دربردارند

و ترس از  ینگران ها، مسئوالن و دولتمردان را دچاراز خانواده ارییبس جوانان، در نوجوانان و ژهیوبه

 .است در ارتکاب به جرائم موادمخدر کرده لیتسه رینظ یاجتماع هایبیو آس هاناهنجاری گسترش

 و موادمخدربه مصرف  شیبا گرا یمجاز یاجتماع هایشبکه نیبا توجه به ارتباط ب نیبنابرا

مواد،  سوءمصرف شیگرا ینیبشیدر پ رهایمتغ نیا نیب یارتباط یدر خصوص الگو نکهیو اگردان روان

 ایه آاست ک یسؤال اساس نیپاسخ به ا افتنی یصورت گرفته است، پژوهش حاضر در پ یاندک قاتیتحق

دارد؟  یریگردان تأثو روان موادمخدربه مصرف  شیدر گرا یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل

و  موادمخدرجوانان به سمت مصرف  شیاز گرا یریدر جهت جلوگ ایرانهیشگیپ یچه راهکارها

 گردان وجود دارد؟روان



 

10 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2-1

که  یاگونهبهترین بسترهای تجارت و بازاریابی تبدیل شده است، امروزه، اینترنت به یکی از مهم

اند. این ای را به خود گرفتهپیدا کرده و شکل تازه رونق اقتصادی، نیز وکارهاکسببرخی از مشاغل و 

در  متأسفانهشته است. و وقوع بزهکاری دا هابیآس ،بر ظهور انحرافات ادییز اریبس ریتأثحتی  فناوری

های ناهنجاری نیز وجود دارند که ، گروهکنندیمی سالم و مفیدی که در این فضا فعالیت هاگروهکنار 

بنابراین در عصر حاضر، بسیاری از ؛ کنندفعالیت می موادمخدرهای اجتماعی مجازی در زمینه در شبکه

اند. این نموده ادمخدرموهای تبلیغ، ترویج، توزیع و فروش سوداگران مرگ، اقدام به ایجاد باندها و شبکه

و اعتیاد به آن  موادمخدرامر باعث شده است که نوجوانان و اقشار تحصیل کرده در دام استفاده از 

 بیفتند.

و  موادمخدرائم در گرایش به اعتیاد و وقوع انواع جررا سهم بسیار زیادی  تواندمیفضای مجازی 

به سمت تریان خود را مشدر فضای سایبر،  نیآنال یابیبازار اشته باشد و سوداگران مرگ باگردان دروان

 شودیممحسوب جوانان این فضا، گاهی تهدیدی برای سالمت  متأسفانهجذب نمایند.  موادمخدرمصرف 

 دهدیقرار م ریرا تحت تأث افراد یخانوادگفردی و  یو زندگ دینمایم یرا دچار انحرافات اجتماعو آنان 

 .آوردیم به وجود نانآ یبرای را ادهیو مشکالت عد

و جرم سازمان ملل متحد  موادمخدردفتر مقابله با که توسط  موادمخدرطبق آخرین گزارش جهانی 

(UNODCارائه شده است ) کنندگان حداقل میلیون نفر( مصرف 260میلیونی ) 45، ما شاهد افزایش

 16را نزدیک به  موادمخدرکنندگان قطعی ها، مصرفدر جهان هستیم. همین گزارش موادمخدر باریک

درصد و  2.5درصد، آمریکا  4درصد، آفریقا  6میلیون نفر در جهان اعالم کرد که نرخ شیوع آن در اروپا 

(. بر 2018، 1و جرم سازمان ملل موادمخدرباشد )دفتر مقابله با درصد می 2آسیا و اقیانوسیه نزدیک به 

 کننده مستمر در، شمار معتادان مصرف1396در سال  موادمخدرستاد مبارزه با اعالمی پایه آمارهای 

هزار نفر  600میلیون و  یکتفننی  کنندهمصرفمعتادان و شمار هزار نفر  808میلیون و  2کل کشور 

مستمر معتادان در برابری  حکایت از رشد بیش از دو ، آمار جدید1390ر مقایسه با سال که د اعالم شد

هزار نفر در کشور  325ن و کرد کمتر از یک میلیوج آمارگیری ثابت میچرا که در آن سال، نتای دارد؛

 (.6139، 2موادمخدرمعتاد بودند )ستاد مبارزه با 

مجازی  یاجتماع یهاشبکهاز آنجا که گردان در کشور، و روان موادمخدربا توجه به آمار اعتیاد به 

 یدهیگاهآ، کنندیم فایجوانان ا تیباورها و هو د،یها، عقانگرش ،یسبک زندگ رییتغ در یانقش عمده

                                                           
1 United Nations Office on Drugs and Crime 
2 www.dchq.ir 
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که مبلغ فرهنگ  یاجتماع یهاشبکه و نظارت کارشناسانه بر یسازو فرهنگ یرسانعالاط ،به جوانان

شود که این پژوهش جوانان  یسالم برا یگسترش سبک زندگ موجب تواندیماند، شده موادمخدرمصرف 

دانش  شیبر آن است که افزا یفرض اساس زندگی بهتر برای جوانان باشد. همچنین دبخشینوتواند می

 یاگر با توجه به درک فضا یارسانه داتیتول نیبنابرا؛ رفتار را رقم بزند ریینگرش، موجبات تغ رییو تغ

سبب کنترل و  تواندیشود، به سهم خود م هیته دیو انتظارات نسل جد قهیو با توجه به سل یاجتماع

 .گردد ادیو اعت یاجتماع یهابیآس یهانهیدر زم یریشگیپ

در  یارتج غاتیتبلمجازی از طریق  یاجتماع یهاشبکهی که ریتأثو  تیبه اهمدر عین حال نظر 

هر ه باید گفت ک ،دارند گردانو روان موادمخدرمصرف  رفتارهای پرخطر همچون جوانان به شیگرا

در جوامع  شود،یو منتشر م غیاست که تبل ییهادهیو ا ورسومآدابها، هنجارها، ارزش ریتحت تأث یانسان

شود که در این صورت، می یفرد دچار آنومدهد، رخ می یفرهنگ عیسر راتییدر حال گذر که تغ

 شودیم جادیا یارو اختالل هنج دنکنیم رییروز تغ به ها روزآمده و ارزش دیپد یفرهنگ یودباختگخ

 .ستین ریتأثیب ادیمانند اعت یانحرافات جادیمسائل در ا نیکه ا

 اندازیهبا را در حال حاضر و در بستر اینترنت شرایطی فراهم آمده است که بسیاری از سودجویان

وزشی در فروش متون آم در بستر اینترنت، تبلیغ و یفروشدستبازارهای عظیم، پهن نمودن بساط 

یمی را های عظ، فروشگاهموادمخدراعتیاد به  های تستو قبولی در آزمونخصوص نحوه تولید، مصرف 

اشند؛ بنموده و به جذب مشتریان ثابت و رهگذر مشغول می های فعال مجازی تأسیسبه رهبری شبکه

، ادمخدرموتوسط باندهای سایبری  موادمخدرهای بازاریابی شناسایی روش بنابراین، اهمیت و ضرورت

 در وادمخدرمهای ها و شگردهای باندها و شبکهلذا با توجه به شیوه ؛خص شده استمش کامل طوربه

نسبت به این  رموادمخدحوزه بازاریابی سایبری و لزوم آگاهی کاربران فضای مجازی و مأمورین مبارزه با 

 یاجتماع یهاسهم شبکهبه این پرسش پاسخ دهد که شگردها، پژوهش حاضر درصدد آن است که 

تا چه اندازه  گردانروانو  موادمخدردر گرایش جوانان به مصرف  تجاری غاتیتبل جادیا قیاز طر یمجاز

 ارائه ای در این فضاجتماع یهابیدر جهت کاهش آس رانهیشگیمناسب و پ در پایان راهبردیو است 

 نماید.
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 اهداف تحقیق -3-1

 اصليهدف  -1-3-1

 شیدر گرا ی مجازی رااجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل ریأثمیزان ت که ن استآ براین تحقیق 

 بررسی نماید. گردانو روان موادمخدربه مصرف جوانان 

 فرعياهداف  -1-3-2

 اند:شده در نظر گرفته اهداف فرعی عنوانبهبر اساس هدف کلی این تحقیق، موارد زیر 

و  درموادمخجوانان به در مصرف مجازی  یاجتماع یهاشبکه دیداری غاتیتبل. شناخت تأثیر 1

 گردانروان

و  خدرموادمجوانان به در مصرف مجازی  یاجتماع یهاشبکه محتوایی غاتیتبل. شناخت تأثیر 2

 گردانروان

و  خدرموادمدر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه شنیداری غاتیتبل ریتأث شناخت .3

 گردانروان

 های تحقیقسؤال-4-1

 سؤال اصلي -1-4-1

 گردانوانو ر موادمخدرجوانان به مصرف  شیدر گرای مجازی اجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبلآیا 

 تأثیری دارند؟

 يفرع هایسؤال -2-4-1

 گردانو روان موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه دیداری غاتیتبلآیا  .1

 تأثیری دارند؟

 گردانانو رو موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه محتوایی غاتیتبلآیا . 2

 تأثیری دارند؟

 گردانانو رو موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه شنیداری غاتیتبلآیا  .3

 تأثیری دارند؟
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 :تحقیق هایفرضیه -5-1

  اصلي: فرضیه -1-5-1

 گردانروان و موادمخدر مصرف به جوانان گرایش در مجازی اجتماعی هایشبکه تجاری تبلیغات

 .است مؤثر

 :فرعي هایفرضیه -1-5-2

 مؤثر گردانروان و موادمخدر به جوانان مصرف در مجازی اجتماعی هایشبکه دیداری تبلیغات. 1

 .است

 مؤثر گردانروان و موادمخدر به جوانان مصرف در مجازی اجتماعی هایشبکه محتوایی تبلیغات .2

 .است

 مؤثر گردانروان و موادمخدر به جوانان مصرف در مجازی اجتماعی هایشبکهشنیداری  تبلیغات .3

 .است
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 مقدمه
 حوزه این کارشناسان از بسیاری که کرده پیدا اهمیت چندان رسانیاطالع و تبلیغ امروز، دنیای در

 تعیین پیش از اهداف تحقق امکان ،ایزمینه هر در صحیح و درست اتتبلیغ بدون معتقد هستند که

 1به گفته مک کنزی .است ممکن غیر عمالً اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، گوناگون هایعرصه در شده

تجاری  نام به نسبت مشتریان نگرش روی بر ،گیرندمی شکل تبلیغات به نسبت که هایینگرش( 1986)

 .است تأثیرگذار مشتریان خرید هدف همچنین و

 ها برای تبلیغات خریدوفروش،استفاده از آن ومجازی  اجتماعی هایشبکه فراگیرشدن به توجه با

 کنندمی استفاده رموادمخد مصرف تبلیغ و ترویج منظوربه فضا این از موادمخدر توزیع باندهای امروزه

این در  موادمخدر درباره پراکنیدروغ و تبلیغات مهم، موضوعات از یکی ،نیز اخیر سال طی چندو 

 .کرده است فراهم جامعه در را افیونی مواد رفمص توسعه بستر های اجتماعی بوده است و این امر،شبکه

 عمومی اقبال میزان ارزیابی منظوربه را گردانروان و موادمخدر ،اجتماعی هایشبکه از برخی در

 مختلف ناطقم به آن ارسال یا و موادمخدر فروش برای را صفحاتی ،موارد از بسیاری در و کنندمی تبلیغ

 از مختلفی هایبهانه به هاشبکهاین  در موادمخدر کنندگانتوزیع و فروشندگان .اندکرده ایجاد منازل و

 و اندام زیبایی و مردان و زنان در جنسی میل افزایش امتحانات، فصل در حافظه تقویت افزایش جمله

 گاهی .کنندمی تبلیغ است محرک و موادمخدر جزو اغلب که را موادی جوانان خصوص به افراد، پوست

 روی رب منفی تأثیرات جدی چه و شوخی چه ،موادمخدر خصوص در ته و سر بی و اساسبی تبلیغات

 با اینستاگرام در ایعده کرونا ویروس شیوع زمان در مثال طور به دارد، نوجوانان و جوانان روان و ذهن

 هاخانواده بین در خدرموادم تابو و قُبح شکستن دنبال به "گیرندنمی معتادها" که کلیدواژه یا هشتگ این

 .هستند

 فضای رد که یتهدیدهای و هاآسیب و است شده افراد زندگی از بخشی حاضر زمان در مجازی فضای

 هایشبکه به سترسید که فضا این از ، لذاافتدمی اتفاق نیز مجازی فضای در دارد، وجود عمومی و حقیقی

 هاخانوادهراد جامعه و اف و داد ارائه را راهکارهایی توانمی است، آسان نوجوانان و جوانان برای اجتماعی

 .کرد حساس و هوشیار زمینه این در را

پیشینه تحقیق، بخش دوم  شامل اول بخش .شودمی بررسی متفاوت بخش قالب سه در این فصل

 هستند واژگانی شامل و دهندمی تشکیل را موضوع هایواژه کلید که باشدمی مبانی نظری تحقیق شامل

 هایاجتماعی، شبکه هایرسانهباشند. این بخش شامل مباحثی همچون )می تحقیق اصلی بدنه که

                                                           
1 Mackenzie 
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 هایرسانه ، انواعاجتماعی هایرسانهکارکردهای  ها وویژگیهای مرتبط با رسانه، نظریهمجازی،  اجتماعی

های اجتماعی مجازی، های شبکههای اجتماعی مجازی و حوزه عمومی، قابلیترسانهمجازی،  اجتماعی

، قدرت تبلیغات و اهمیت هارسانه در تبلیغات و تبلیغهای حوزه تبلیغات، بازاریابی مجازی، نظریه

 تجاری اهمیتهای اجتماعی، های ورود و فعالیت در شبکهاع تبلیغات تجاری، راهتبلیغات در ایران، انو

-شبکه بین مجازی، رابطه اجتماعی هایشبکه در تبلیغات و بازاریابی معایب و مزایا ،اجتماعی هایشبکه

شناسان پیرامون های جامعهها و نظریهدیدگاهالکترونیکی،  تجارت بهبود و مجازی اجتماعی های

، علل و عوامل تمایل به مصرف موادمخدرگی تسمخدر، وابستگی و اختالل وابادموهای اجتماعی، آسیب

قش رسانه مجازی در گردان، نو روان موادمخدرهای اختالل وابستگی به ها و نظریه، مدلموادمخدر

 بازاریابی های، روشموادمخدر هایشبکه و باندها برای اینترنتی بازاریابی مزایایمخدر، گرایش به مواد

 .باشدمی( موادمخدر قاچاق هایشبکه و باندها وکارکسب توسعه در مجازی

 شده است.تحقیق ارائه و مدل نظری چارچوب نظری این فصل،  پایانیبخش در  

 پیشینه تحقیق -1-2

 های داخلي:پژوهش -2-1-1

 یبا رفتارها یمجاز یاجتماع یهااستفاده از شبکه نیابطه بر»با عنوان ( 1398) لندرانینتایج تحقیق 

 ان،یو قل گاریبا مصرف س یمجاز یاجتماع یهااستفاده از شبکه نیب نشان داد که« انیپرخطر دانشجو

و  یلمصرف مشروبات الک ،یفرار، ارتباط با جنس مخالف، فکر و اقدام به خودکش ،یپرخاشگر یرفتارها

 وجود دارد. یگردان رابطه مثبت و معنادارمصرف مواد روان

و  موادمخدرتحلیل نقش ابعاد وب تاریک در گسترش جرائم »( تحقیقی با عنوان 1398قربانی )

ربوط به وب مانجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی ابعاد « در فضای سایبر گردانروان

، بی پرده و به ی اطالعات و عدم نمایه محتوا توسط موتورهای جستجو، ارائه اطالعات کاملسازپنهان)

ترسی به هویت ی تولید و مصرف و عبور از فیلترینگ و عدم دسهاروشروز در خصوص انواع اعتیادآور و 

 گردانروانو  مخدرمواد(، نقش به سزایی در گسترش ارتکاب جرائم گردانروانو  موادمخدرواقعی فعاالن 

 دارد.

ی اجتماعی مجازی تحت هاشبکهبررسی تأثیر »( تحقیقی با عنوان 1398پور و همکاران )حسین

پژوهش  جینتاانجام دادند. « گردانروانو  موادمخدرموبایل در گرایش نوجوانان استان فارس به مصرف 

مجازی،  یهامثبت شبکه اتغیها )اشتراک نظرات مثبت کاربران، تبلشبکه هایمؤلفه نی، بدادنشان 
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و اطالعات ارائه شده مجازی در خصوص  یروابط اجتماع تیو تقو جادیا ،یاجتماع های مجازیتیحما

های مجازی تحت شبکه قینوجوانان از طر ادیبه اعت شی( و گراموادمخدر مصرف و دیهای تولوهیش

 یاجتماع یهاکاهش کنترلبعد  نیآن است که ب انگریب جینتا نیهمچنوجود دارد.  رابطه معنادار لیموبا

مجازی تحت  یهاشبکه قینوجوانان از طر ادیبه اعت شیو گرا لیتحت موبا یاجتماع هایمعمول شبکه

نمرات ارائه شده از سوی نمونه آماری پژوهش،  نیانگیوجود ندارد. با توجه به م معنادار رابطه لیموبا

 .باشدیم داریمعن لیمجازی تحت موبا یهاشبکه قیاز طر ادیبه اعت شیدر گرا نوجوانان سن زانیم ریتأث

وسعه شگردهای بازاریابی مجازی )تبلیغات اینترنتی( در ت»( تحقیقی با عنوان 1397قربانی )

بازاریابی اینترنتی ، داد نشانهای تحقیق یافتهانجام دادند. « موادمخدری هاشبکهی باندها و وکارهاکسب

استفاده از  -2 وب، صفحات مبتنی یاندازطراحی و راه -1های تواند مبتنی بر روش، میموادمخدر

ایجاد  - 4 ستفاده از هویت افراد مشهور در امر تبلیغ،ا -3بنرهای تبلیغاتی ثابت، انیمیشن و کلیک خور، 

 -7 اینترنت، بلیغات کلیکی در بسترتاستفاده از  -6ها، ایجاد چت روم -5ها و تاالرهای مباحثه، انجمن

-های تبلیغاتی در شبکهاندازی کانالاهر -9ی تبلیغاتی، هااستفاده از تیزرها و فیلم -8ایمیل مارکتینگ، 

های اجتماعی باشد. و شبکه هاتیسامعی در وبساستفاده از تبلیغات  -10 ،نهایت اجتماعی و در های

ب بهبود فرایندهای بازاریابی الکترونیک و اینترنتی سبدهد بازاریابی مجازی یا به عبارتی می نتایج نشان

 24دسترسی آسان و  -2ختفای هویت مجرمان، ا -1جمله  از موادمخدرهای باندها و شبکه وکارکسب

 -4ها در بازار و فروش مستقیم، ز بین بردن واسطها -3محصوالت و خدمات برای مشتریان،  ساعته به

 .شودمشتریان جدید و... میکثرت بازاریابی و جذب  سرعت و

گیری از پیشگیری نوین: نقش رسانه مجازی در پیش»( تحقیقی با عنوان 1397پورمنافی و قربانی )

سازی، مشارکت انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد مسئول« در فضای سایبر موادمخدرگرایش به 

گیری از اعتیاد توانند در پیشمجازی میی، تولیدات خاص و در نهایت مدیریت فضای سازآگاهاجتماعی، 

 باشند. رگذاریتأث موادمخدربه 

در  های مجازی(بینی سهم فضای سایبر )شبکهپیش»تحقیقی با عنوان  (1396) قربانی و همکاران

انجام دادند. در این تحقیق به بررسی سهم ابعاد « گردانو روان موادمخدرمیزان گرایش به سوءمصرف 

ی تحقیق نشان داد بازاریابی با هاافتهپرداخته شد. ی موادمخدرهای مجازی بر اعتیاد به تأثیرگذار شبکه

های مجازی و ی از شبکهبرداربهره، افزایش مدت حضور و موادمخدرگیری از تبلیغات بهره

در بین  موادمخدر سوءمصرفی کننده مناسبی جهت گرایش به نیبشیپ، هدفیبی وگذارهاگشت
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توانند نقش مؤثری در گرایش ی مجازی میهاشبکهت و با توجه به عملکرد فضای سایبر، دانشجویان اس

 به اعتیاد داشته باشند.

ر گرایش به های سایبری تحت موبایل دتأثیر شبکه»ای به تحلیل ( در مقاله1396قربانی و مالکی )

د شده مجازی از و تبلیغات تولیپرداختند. نتایج نشان داد، بین اطالعات « اعتیاد زنان شهرستان ارومیه

زنان  ادیو گرایش به اعت موادمخدرهای تولید و مصرف طریق باندهای فساد سایبری در خصوص شیوه

 های مجازی تحت موبایل رابطه معنادار وجود دارد.از طریق شبکه

یم به بررسی جرا «های اجتماعی در جرم زایینقش شبکه»( در تحقیقی با عنوان 1395قاید )

تماعی تبدیل های اجکند که امروزه شبکههای اجتماعی پرداخته و این گونه عنوان میبرخاسته از شبکه

رافی جدید از اند و روز به روز باعث ظهور رفتارهای انحبه وسایل ارتباط و تعامل جوامع انسانی شده

و ... می ت ضد فرهنگیگردان، تولیدات مستهجن، تولیداجمله آشنایی با انواع ترکیبات مخدر و روان

 شدند.

به مصرف  ای ترغیب جوانانهای رسانهبررسی تاکتیک»( تحقیقی با عنوان 1395ورشاوی و مشکدار )

استفاده از  با« خانواده گیاه شاهدانه در محتوای منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام موادمخدر

ی متداول هاروشروش کیفی تحلیل شبکه اجتماعی و استراتژی تحلیلی انجام داده است. در این تحقیق 

بر  هاآن ت.سارائه شده ا موادمخدرهای مجازی در راستای ترغیب به استفاده از و پر استفاده در شبکه

رایش گتوانند نقش مؤثری در ترغیب به مصرف و های اجتماعی مجازی میشبکه کهاین باور بودند 

 ایفا کنند. موادمخدرمخاطبان و توزیع 

شنایی ی نوین ارتباطی در آهایفناوربررسی نقش »با عنوان  پژوهشی( در 1394) حسینی شکرابی

 انیاط مارتب یبررسبه « قاتیتحقدر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  موادمخدرو مصرف 

 ها پرداختهتوسط آن موادمخدرو مصرف  ییبا آشنا یارتباط نینو یهایاز فناور انیاستفاده دانشجو

و  ییل آشنااحتما شیباعث افزا یارتباط نینو یهایاستفاده از فناور است. نتایج پژوهش نشان داد که

و  یردف یعوامل ان،یفشار اطراف ،یجانیعوامل هوش هو  شودیم انیدانشجو انیدر م موادمخدرمصرف 

 شیفزاارا  انیدانشجو انیدر م موادمخدرو مصرف  ییخود احتمال آشنا به نوبه زین یعوامل اجتماع

 .دهدیم

به این نتیجه دست « در فضای سایبری موادمخدر»( در تحقیقی با عنوان 1393کمانگر و کاظمی )

توسط باندهای سایبری با سرعت در حال گسترش بوده و تبلیغات  موادمخدریافتند که توزیع و فروش 
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موجود در بستر اینترنت روی  موادمخدرموجب شده بسیاری از جوانان به استفاده از  موادمخدراینترنتی 

 بیاورند.

یری پیشگ در پلیس نقش و سایبر فضای در جرائم تشریح» نعنوا با خود تحقیق ( در1393رضوی )

 منظوربهنوین  ابزاری عنوانبه اینترنت بستر در موادمخدر فروش که است رسیده نتیجه این به «آن از

 شکل فضا در این اچاقق باندهای بودن گمنام و صنعتی گردانروان مواد ویژهبه اعتیادآور مواد عرضه

 به ناگواری هایتواند خسارتمی آن از غفلت که کرده ایجاد را گردانروان مواد عرضه بازار از جدیدی

 .کند وارد جوانان و نوجوانان

و  بوکسیفبررسی رابطه بین شدت استفاده از »تحت عنوان  در پژوهشی (،1392) فرشته براتی

نگرش به بر  بوکسیفبه بررسی اثر « ی شهر نیشابورهادانشگاهدر بین دانشجویان  موادمخدرنگرش به 

ار، معناد یبیانگر آن است که همبستگ پژوهشنتایج ست. پرداخته ا در بین دانشجویان موادمخدر

به  ثبتم با نگرش بوکسیبه ف یو تعلق عاطف بوکسیشدت استفاده از ف نیب یو مثبت میمستق

پری شده در سو مدت زمان  بوکسیتعداد دوستان در ف نیوجود دارد اما ارتباط معناداری ب موادمخدر

دت استفاده شنشان داد که  زین ونیرگرس جینتا. امدیبه دست ن موادمخدر هب مثبت با نگرش بوکسیف

 .کندیم ینیبشیرا پ موادمخدربه  مثبت نگرش انسیدرصد وار 4.2 بوک،سیاز ف

ی بردارهبهردر پژوهشی پیمایشی بر روی دانشجویان به سنجش رابطه ( 1391)السادات و قانع نقیب

ی اجتماعی از جمله اعتیاد هابیآسی نوین ارتباطی همچون اینترنت و ماهواره و گرایش به هایفناوراز 

گرایش به اعتیاد  ی نوین ارتباطی وهایفناور. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمام ابعاد اندپرداخته

 معناداری وجود دارد.رابطه 

 های خارجي:پژوهش -2-1-2

های اجتماعی برای تعیین هویت تحلیل شبکه»تحقیقی با عنوان  (2020و همکاران ) 1اندرادز-بنیتز

انجام « های معناییآوریشخصی و ارزیابی ریسک اختالالت مصرف الکل در نوجوانان با استفاده از فن

های عمده جهت سرکوب ( یکی از نگرانیAUD)2مصرف الکل دادند. آنان دریافتند که اختالل در

های تحقیق نشان داد که . یافتهساالنبزرگبهداشت عمومی در سراسر جهان است، به خصوص در مورد 

 مصرف الکل در نوجوانان تحت تأثیر مشاهده دوستان و حتی والدین در مصرف مشروبات الکلی است.

                                                           
1 Benitez-Andrades 
2 Alcohol Use Disorder 
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تأثیر همساالن آنالین بر پذیرش جوانان: مصرف »قیقی با عنوان ( تح2019و همکاران ) 1انرایکسان ت

های اجتماعی های اینترنتی و شبکهتنوع سایت کهمعتقد بودند  هاآنانجام دادند. « قلیان در ویتنام

مجازی در بین جوانان و نوجوانان ویتنامی، احتمال مواجهه و تحت تأثیر قرار گرفتن در معرض باورهای 

سیگار کشیدن  ژهیوبهدهد و منجر به بروز رفتارهای خطرساز همساالن آنالین افزایش می خطرناک را از

شود. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین نفوذ همساالن آنالین و استفاده از قلیان و مصرف قلیان می

 معتقداز افراد مورد مطالعه  %52.9در میان کاربران فعال اینترنت در ویتنام است. نتایج تحقیق نشان داد 

 بودند که از طریق دوستان آنالین خود، تشویق به کشیدن سیگار شده بودند.

( در آخرین تحقیقات سایبری به این نتیجه رسیدند که باندهای تهیه و 2015) 2مباکستون و بنگا

گردان، فعالیت خود را روی فضای سایبری متمرکز کرده و قصد دارند از این فضا و روان موادمخدرتوزیع 

 استفاده کنند. ادآوریاعتو قاچاق مواد  دوفروشیخربرای 

اجتماعی؛ مطالعه  یهاتبلیغات مواد غذایی در رسانه» ای با عنواندر مقاله( 2015) 3حازم راشد

تمایالت نگرش و ی، اتبلیغات رسانه شود از طریقمی چگونه ، نشان داد که«در مصر بوکسیموردی: ف

مصر، قاهره و ساله مصری )جوانان شهر  17-29را افزایش داد. این تحقیق بر روی جوانان  کنندهمصرف

کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفت. او نتیجه گرفت،  صورتبهتحقیق  ( انجام گرفت. روشاسکندریه

کنندگان مواد غذایی را به سمت فست فود سوق مصرف گرایشتواند می بوکسیتبلیغات در شبکه ف

گرایش  ،بوکسیفی اجتماعی مجازی نظیر هاشبکهبه  حبوبیت و اعتماداز طریق باال بردن م دهد و

 نتایج تحقیق یکل طور. بهابدییم شو استفاده از غذاهای فست فود هم افزای ییگراجوانان به مصرف

مجازی و مصرف مواد غذایی و اجتماعی  یهااعتماد و تکرار تبلیغات شبکه، بین جذابیتنشان داد که؛ 

 مجازی رابطه معناداری وجود دارد. یهااستفاده از شبکه

های اجتماعی آنالین و ثیرات همساالن: تأثیر شبکهتأ»( تحقیقی با عنوان 2014و همکاران ) 4هانگ

های اجتماعی انجام دادند. این تحقیق نشان داد که شبکه« آفالین بر مصرف سیگار و الکل در نوجوانان

ها نشان داد فراوانی تبدیل شده است. یافته نوجوانانمجازی آنالین به یک شیوه ارتباطی محبوب در بین 

و نزدیکان آنان با بروز رفتارهای پرخطر ارتباط  ساالنبزرگجتماعی مجازی در های ااستفاده از شبکه

ها و یا نوشیدن هایی از مهمانیمعناداری نداشت. با این حال، ارتباط آنالین با دوستان، مشاهده عکس

ارتباط نوجوانان با دوستان خود،  کهدرحالیگیری با مصرف سیگار و الکل همراه بود. چشم طوربهالکل، 

                                                           
1 Xuan Tran 
2 Buxton & Bingham 
3  Hazem Rasheed 
4 Huang 
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خطر باالتری در مصرف مشروبات الکلی داشت. نوجوانانی که یک بار نوشیدن الکل را امتحان کرده 

اما نوجوانانی که مصرف الکل را دوست ؛ ی باالتری برای نوشیدن الکل داشتندریپذسکیربودند، سطح 

ی کلی، قرار گرفتن ریگجهینتگرفتند. در رار میهای آنالین پرخطر قنداشتند، بیشتر تحت تأثیر عکس

های اجتماعی مجازی آنالین و پر خطر تأثیر مستقیمی بر بروز رفتارهای پرخطر در معرض شبکه

 نوجوانان دارد.

که مشارکت  یاجتماع یتکنولوژ کی: نترنتیپارادوکس ا»( در تحقیقی با عنوان 2014) 1کوانتکر

به این نتیجه دست یافت که؛ تبلیغات اینترنتی داروهای « دهدیرا کاهش م یروان یستیو بهز یاجتماع

 دانندینمیی روی بیاورند که هاقرصو  موادمخدربسیاری از نوجوانان به استفاده از  مخدر باعث شده

 .کنندیم هاآنچیست و فقط از روی حس کنجکاوی اقدام به مصرف 

در حال ظهور  موادمخدرالکل و  مصرف بر نیآنال هایشبکه ریتأث»تحقیقی با عنوان ( 2013) 2کوک

نفر از  6000پیمایشی و بر روی  صورتبهانجام دادند. این تحقیق « و جوانان و نوجوانان ساالنبزرگدر 

ی اجتماعی مجازی با استفاده از موبایل هاشبکهساله انجام گرفت. این جوانان همگی از  24-18جوانان 

جوانان از طریق به اشتراک گذاشتن نظرات خود در که  نتایج تحقیق نشان دادد. کردناستفاده می

های اجتماعی مجازی، بر روی کاربران تأثیر مثبتی در شبکه گردانروانخصوص مصرف الکل و داروهای 

های اجتماعی مجازی تأثرات عمیقی در گرایش به سمت گذارند، همچنین نتیجه گرفته شد شبکهمی

معتقد است که باندهای آموزش تهیه و تولید او  در بین جوانان دارد. گردانروانو داروی  مصرف الکل

. باشندمی فعالیت حال در پولی غیر و پولی صورت دو به سایبری فضای در گردانروانو  موادمخدرانواع 

 صدور به اقدام رایگان صورتبه یا و هنگفت مبالغی دریافت قبال در دهندهافراد آموزش که صورت بدین

 و جعلی هویت از افراد آموزشی مراحل تمامی در که است ذکر به الزم. نمایندمی های مربوطهآموزش

استفاده  جعلی هایحساب و هاکارت از وجه دریافت جهت و استفاده نام غیر ناشناس و شماره تلفن

 .نمایندمی

در کشور  جوانایمارهای آنالین در گرایش به نقش شبکه»( تحقیقی با عنوان 2012) 3استوارد

پیمایشی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، برخی از  صورتبهانجام دادند. این تحقیق « امریکا

جوانا دارند. همچنین نتیجه گرفتند ی اجتماعی مجازی تأثیرات مثبتی بر گرایش به سمت ماریهاشبکه

                                                           
1 Kuantcer 
2 Cook 
3 Stoddard 
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جوانا به سمت مصرف ماری بهجوانا و در دسترس بودن آن، گرایش ع ماریبا تهیه آسان و انتخاب انوا

 شدت افزایش خواهد یافت.

های که بر روی نوجوانان ( طی پژوهش2008) 2و اسمیت و کریستاکیس( 2007)و همکاران  1والنت 

در خصوص استفاده از فضای مجازی، انجام شد، نتیجه گرفتند، افرادی که وقت زیادی را صرف استفاده 

و  موادمخدری اینترنتی که در زمینه هاتیساو  هاشبکه، با انواع مختلفی از ندینمااز فضای مجازی می

ی هاشبکهو  نشان داد که دوستان هاپژوهششوند. همچنین این فعالیت دارند، آشنا می گردانروان

 .مؤثرند موادمخدراجتماعی متنوع، در گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف 

 تحقیق باني نظریم

 های اجتماعيرسانه -2-2

از خود  جذابیت خاصیهاست که پسندترین آنهای نوین و عامههای اجتماعی یکی از فناوریرسانه

بیات و )خود کشانده است  برای همه نشان داده و تا حدود زیادی، اقشار گوناگون مردم را به سمت

 (.1394منوچهری، 

وسو دادن روابط ها، مشارکت و در نهایت سمتهای ارتباطی، واکنشهای اجتماعی همواره شیوهرسانه

ها را تحت تغییر و های خبری، مشاهیر و شرکترسانهمداران، با خانواده، دوستان، همکاران، سیاست

فردی دارند که به مشارکت فعال در  های منحصر بههای اجتماعی پلتفرمدهد. رسانهدگرگونی قرار می

ترکیبی بین  عنوانبهتوان های اجتماعی را میکند. رسانهتشویق می العاتخلق، توسعه و اشاعه اط

 به گفتاری (یکی به بسیار) کرد که در این حالت ارتباط از منولوگشناسی و فناوری توصیف جامعه

، 3ریتز) دهدتغییر شکل یافته و مردم را از خوانندگان محتوا به ناشران تغییر می (چند نفر با چند نفر)

2012 :42.) 

 .ستهای اجتماعی که مورد قبول جامعه علمی و دانشگاهی باشد، کار دشواری اارائه تعریفی از رسانه

پیش رفته است، اما شاید  2 ارز فناوری وبهر چند که تعریف رسانه اجتماعی در بسیاری از متون هم

های اجتماعی، رسانه» های اجتماعی را برای آن در نظر گرفتبتوان این تعریف رون جونز در مورد رسانه

 وگو، مشارکت، بهکه در آن گفت شودیم گفته نیالآن ینترنتیا یهااز رسانه یبه گروه تیماه به لحاظ

                                                           
1 Valente  
2 Smith, & Christakis 
3 Reitz 
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: 2011، 1مالیتا) «ردیپذیافراد صورت م توسط نیالآن یگذارها و نشانهشبکه لیتشک ،یگذاراشتراک

747.) 

 واژگان در حدود ریسا انیدر م 2کنار لغات وب  در که است 2ییهااز مدواژه یکی یاجتماع یهارسانه

معمول با  طوربه یندارد، ول یاشده فیتعرکامالً مفهوم  ب،یترت نیآمده است. به ا دیپد 2005 سال

مقوله سبب  نیبپردازند. ا یبقالان یحت ای دیجد یادوره انیبه ب خواهندیمفهوم م نیا استفاده از

 کی عنوانبه یاجتماع رسانه که شودیم شنهادیمحققان رسانه شده است. پ انیم یشماریب یانتقادها

 یو مرتبط با محتوا متفاوت یفرهنگ یهاوهیش توانیشود که تحت آن م گرفته در نظر یح جمعالاصط

 .افتیرا  محتوا با آن ریو افراد درگ نالیآن

ط الاخت نیتربزرگکردند.  غاتیبه تبل شروع قرن حاضر لیدر اوا یاجتماع یهارسانه یطورکلبه

 دیوجود با نیبرگزار کرد. با ا 2وب  نام با یکنفرانس 3یلیاُرازمانی آغاز شد که  2005در سال  یمفهوم

 ترفیضع یمفهوم یحت 2 وب چرا که ست،ین یاجتماع یهارسانه یبرا یمترادف 2 وب داشت که ادیبه 

هر  ایرسانه و  یهاجنبه که ضرورتاً رودیشمار م به نینالآ سیسرو یهایفناور ت بر منابع واللد یبرا

لیتساال ، به نقل از 1395ذوالفقارزاده و همکاران، ) شودیرا شامل نم منظور نیا یبرا یاجتماع تیفعال

 (.2008، 4و سیرکانن

 مجازی های اجتماعيشبکه -3-2

بشری  جوامع در فردی و سازمانی اجتماعی، فضاهای کلیه به ارتباطی، و اطالعاتی هاییفناور امروزه

 گیریبهره. است داده قرار تأثیر تحت یامالحظه قابل حدود تا را افراد روزمره زندگی شیوه و نموده نفوذ

 در که باشدمی انسان یو اجتماع فردی زندگی در پارادایمی چرخش یک وقوع مثابهبه ،هایفناوراین  از

 نوین اطالعات، هاییفناور .هستند شناخت قابل جدیدی معرفتی هندسه با نیز کهن حتی مفاهیم آن

 جوامع ای ازها مجموعهرایانه ارتباطات. دهندمی پیوند یکدیگر به جهانی هایشبکه در را عالم دور نقاط

دگرگون  بشری یو معنو مادی یندهایفرا و ساختارها همه آن نتیجه در و آورندمی وجود به را مجازی

 علوم نگاه لیکن شود،می تعریف ابزاری و فنی وجوه به با توجه نوین، هاییفناور شوند. اگرچهمی

 یفناور پارادایم حقیقت در است؛ آن نتایج و آثار و عملکردها ها،زمینه به معطوف این پدیده، به اجتماعی

 هایجنبش و و ارتباطات اطالعات نوین هاییفناور آن در که دانست یاندازچشمتوان می را اطالعات

                                                           
1 Malita 

2 Buzzword :واژهای که حاکی از عبارت مد و به روز است 
3 O’Reilly 
4 Lietsala and Sirkkunen 
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)جاللی،  پذیرندیم تأثیر نیز یکدیگر از و گذارندمی تأثیر یکدیگر های برپیوست صورتبه اجتماعی

1396 :34.) 

هایی )که عموماً فردی یا سازمانی هستند( است که از گره اجتماعیساختاری  ،اجتماعیشبکه 

، هادوست مالی، تبادالت و هاایده ماننداست که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی  تشکیل شده

 (.1398)ایوبی،  اندمتصل هم به( اپیدمولوژی) هابیماری سرایت و وب هایلینک خویشاوندی،

ها بازیگران نگرد. رأسرا با اصطالحات رأس و یال می روابط اجتماعی ،اجتماعیهای تحلیل شبکه

تواند ها میاین بازیگران هستند. انواع زیادی از یالها روابط میان ها هستند و یالفردی درون شبکه

های توان از ظرفیت شبکهها وجود داشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که میمیان رأس

، هاآنشناسایی مسائل و تعیین راه حل  منظوربهاجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی 

و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی  گذارییاستسه امور تشکیالتی، برقراری روابط اجتماعی، ادار

 مربوط، هاییال تمام از یامجموعه اجتماعییک شبکه  ،ترین شکلدر ساده. به اهداف استفاده نمود

 اجتماعی موقعیت تشخیص برای تواندمی ینهمچن اجتماعی شبکه. است مطالعه مورد هایرأس میان

 داده نشان اجتماعی شبکه نمودار یک در غالباً مفاهیم این. گیرد قرار استفاده مورد بازیگران از یک هر

: 1394، محمدیو  شاهرخ ها )دهدشتییالها نشانگر ها هستند و خطها رأس، نقطهدر آن که شوندمی

148.) 

 
 مثالی از نمودار یک شبکه اجتماعی: 1-2 شکل

 (1396منبع: )جاللی، 

هر چند روابط  کند.گیری اجتماعات جدیدی از کاربران را فراهم میمجال شکل مجازی فضای

اینترنت تمایل  کنندگانمطالعهو نه رودررو، اما بسیاری از  است واسطهای با کاربران فضای مجازی رابطه

 .(25: 1391 ،خانزاده) کننددارند از اصطالح اجتماع برای اشاره به جمع کاربران استفاده 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 به را اجتماعی مجازی هایسطح شبکه در تأثیرگذار هایلفهؤم (4201) 1اسمیت و مانوچیپری 

 ،گذاریاشتراک به کنار نیاز در کاربردی رابط هایبرنامه و وب توسعه پیامد و کرده ترسیم موازی شکل

 .کنندقلمداد می اینترنت در اجتماعی هایشبکه رشد موجب حقیقت در را آنالین اتصال اعتماد،

 

 
 اجتماعی یهاشبکهدیاگرام اینترنت و رشد : 2-2شکل 

 (2014، مانوچیمنبع: )پری اسمیت و 

 

آن را شکل  ، که مشتمل بر اینترنت است،هایانهرافضای تعاملی است و شبکه جهانی  ،فضای سایبر

ودمختار اجتماعات خهای اجتماعی مجازی یکی از نهادهای فعالیت اجتماعی مبتنی بر شبکه دهد ومی

. ازی دانستهای مجاز اجتماع اییرمجموعهزهای اجتماعی را باید شبکه .در جوامع اطالعاتی هستند

-کدیگر میهای اجتماعی خاص به ارتباط با یای از افراد است که از طریق رسانهجامعه مجازی شبکه

یک جامعه یا  بالقوه خارج از مرزهای جغرافیایی و سیاسی است. هدف طوربهپردازند که این ارتباط 

هت های مجازی همه را در جاجتماع مجازی معموالً دنبال کردن یک هدف خاص است. این اجتماع

امکان  صرفاًکنند. گاهی نیز هدف یک شبکه اجتماعی اهداف و یا موضوعات خاص تشویق به تعامل می

اینترنتی  هاییتسا صورتبههای اجتماعی معموالً ت. امکانات تعاملی در شبکهایجاد ارتباط و تعامل اس

 (.87: 1392)صندوقدار و همکاران  است وگوگفتهای و اتاق

                                                           
1 Perry-Smith & Mannucci 
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 های مرتبط با رسانه و تأثیرات آننظریه -4-2

 نظریه گیدنز -2-4-1

کند رض میفاز مکان است. گیدنز چنین  یابی گیدنز، بر مفهوم جدایی زماننقطه تمرکز نظریه ساخت

های پولی، پیشرفت مانند مبادله شدنجهانیسطوح چندگانه  واسطهبهکه تغییرات ساختاری در قدرت، 

کان شده است. در سیاسی گسترده، باعث تغییر و دگرگونی حس ما از زمان و م یساالرمردمفناورانه و 

در مجاورت  مبسته بودند، به این معنی که مردم به تعاملجوامع پیشامدرن، زمان و مکان یکنواخت و ه

دگی و کار در یکدیگر تمایل داشتند؛ اما یکی از پیامدهای مهم مدرنیته این است که ظرفیت ما برای زن

های روزمره مجزا از یکدیگر، گسترش یافته است. به نظر گیدنز، کنش صورتبهگستره زمان و مکان 

ین امر دخیل اای نیز در های رسانهشود و فناوریبه لحاظ ساختاری مقید میگران خود کنش لهیوسبه

یدادهای متفاوت ای شده، قادر به وادار کردن روهستند. در فرایند امتداد زمان و مکان، تجربیات رسانه

 ،یو ی. برامنجر شود تیواقع یواژگون تواند به احساس عدم امنیت وبه درون آگاهی روزمره است که می

 یتید و روادهنیم گرانیدرباره د یکنش هستند که به ما اطالعات یرونیشده، شرط ب یارسانه اتیتجرب

 (.15: 1391 ،ی)قاسم دهندیم رییتغ م،یدار گرانیرا که ما درباره د

ول و محص یمجاز یاجتماع یهاتوان استنباط کرد که شبکهیم دنزیگ یابیساخت هینظر بر اساس

ز شکل اپس  طیمح نیاند، اما ارا خلق کرده یطیمح نیاست و افراد چن انیمخلوق کنش معنادار آدم

اساس  رب ینترنتیا یاجتماع یهاکند. ساختار شبکهیرا بر عامالن اعمال م ییهاتیمحدود ،گرفتن

 یاجتماع یهاو شبکه رنتنتیبا ا ییاروی. افراد در روابدییها دوام متکرار همان رفتار مداوم آدم ای دیبازتول

بلکه  رند،یگیقرار نم کنندهمصرفبا  دکنندهیتولدر رده  متعارف، صرفاً یهارسانه ریبر خالف سا یمجاز

 دیبازتولو  دیه تولبباشند و در آن  هدو نقش را داشت نیا زمانهم طوربه لیتوانند در صورت تمایم

ستفاده ادر واقع با  دارند. یو مشارکت متفاوت تیفعال زانیساختار، م نیبپردازند، اما افراد در برخورد با ا

در  انهیجوکتو مشار شانهیبازاند تینمود که هرچه کاربران با فعال انیتوان بیم ییایساخت هیاز نظر

 هاآن یریپذریهستند و لذا احتمال تأث میمعنا سه دیدر تول شتریب ابند،یحضور  یاجتماع یهاشبکه

 شتریب ند،ابیحضور  یاجتماع یهادر شبکه انهیجوهرچه کاربران منفعل و غیرمشارکت یاست، ول شتریب

 .کمتر خواهد بود هاآن یریرپذیهستند و احتمال تأث میمعنا سه دیدر تول

 نظریه مارتین هایدگر -2-4-2

 یذهن ریرا از تعاب یکوشد تا فناوریم یفناور یبا نقد و بررس ،یبزرگ آلمان لسوفیف دگر،یها نیمارت

از  یابلکه نحوه ست،یصرف ن لةیوس کی ،یمعتقد است که فناور ینجات دهد. و انهیابزارگرا گرا و صرفاً



 

29 

 

. دینمایم دیتأک یفناور یاقعو دیبر تهد ،یفناور تیماه عنوانبه« گشتل»با تعبیر  دگریانکشاف است. ها

کند یبه ذهن خطور نم است که اصالً یانکام یدر بطن خود حاو یفناور تیباور است که ماه نیبر ا یو

مبهم است که در  یآن را به کار برده، به قدر دگریکه ها یمنج ریاست. البته تعب یمنج قتیو در حق

 (.57: 1391اراللو،  یدهد )پناهیرا به ما نشان نم نیراهکار روش چیه قتیحق

 نظریه مارک پوستر -2-4-3

الکترونیک  هایهای اطالعاتی و بنابراین اطالعات رسانهادعاست که گسترش تکنولوژیپوستر بر این 

ا این گسترش اثرات عمیقی بر شیوه زندگی، تفکر ما درباره خود و محیط اطرافمان بر جای گذاشته، زیر

ر که م آن طودارد که در گذشته دور، مردشبکه، روابط اجتماعی را اصالح کرده است. پوستر عنوان می

حساس نیرومندی اکردند، سپس با استفاده از نوشتار، اندیشیدند و اظهار مینان انتظار داشتند، میآاز 

ست مدرن از خودمختاری را در توصیف رویدادهای جهان برون از خود بروز دادند و اکنون در زمان پ

ها یت ورای نشانهدرباره واقع های گذشته را نابود کرده است، آنان بدون تواناییسازی، یقینگسترش شبیه

حال  با حالت چندپاره شدن شخصیت، عدم تمرکز در وجود خود، ناتوان در تشخصی واقعیت عینی به

 (.158: 1393اند )نوابخش و رحمانی، خود راه شده

 نظریه جرج گربنر -2-4-4

ی مشترک هایوهها بیشتر در ایجاد شاین است که اهمیت تاریخی رسانه نربدر واقع، محور بحث گر

های مشترک در انتخاب مسائل و موضوعات و چگونگی نگریستن به رخدادها و وقایع است. این شیوه

دیدی مشترک  محصول استفاده از فناوری و نظام ارائه پیام است که نقش واسطه را بر عهده دارند و به

سلط مرا کاشت الگوهای محصول چنین فرایندی  نرشود. گرباز جهان اطراف منجر میو درک مشترک 

سان از واقعیت بیش یک شکل و کم وهای همها متمایل به ارائه دیدگاهرسانه ،نامد. از نظر ویذهنی می

 آنجاربنر تا شوند. گپذیر میسازوکاری فرهنگ نیچننیااساس  بر هاآناجتماعی هستند و مخاطبان 

ان دارند، قدرت ها به دلیل نظم و هماهنگی که در ارائه پیام در طول زمگوید، رسانهرود که میپیش می

: 1391همکاران،  ورا شکل دهنده جامعه دانست )قاسمی  هاآناثرگذاری فراوانی دارند؛ به طوری که باید 

17) 

 نظریه آلبرت بندورا -2-4-5

تلویزیون در ایجاد  خصوصبههای گروهی و طبق نظریه آلبرت بندورا نهادهای اجتماعی مانند رسانه

کننده، وسیع و عمیقی دارند. وی بر با و شکل دادن به خصوصیات سالم و ناسالم افراد، نقش تعیین

تأکید بر الگوگیری و تقویت از طریق یادگیری نهفته، معتقد است که از طریق مشاهده، یادگیری انجام 
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شود. بندورا تأکید دگیری به عملکرد تبدیل میشود و زمانی که فرد در موقعیت مناسب قرار گیرد، یامی

همه وقت  ای درشود. یادگیری مشاهدهگیرد، آموخته میکند تنها چیزی که مورد مشاهده قرار میمی

ای به حد کمال رشد کرد، کسی قادر نخواهد بود افتد و پس از آنکه توانایی یادگیری مشاهدهاتفاق می

 .(32 :1395جوکار قمی، بینند، یاد نگیرند )میمانع دیگران شود تا آنچه را که 

 نظریه هاوند -2-4-6

گرش نالگویی برای تغییر  ندیک گروه روانشناس اجتماعی به سرپرستی کارل هاول 1950در سال 

ه نظر آنان شرطی کالسیک بنا شده است. ب ژهیوبهارائه کردند. این الگو بر اساس قوانین یادگیری 

 :1395ار قمی، جوک)، ادارک و پذیرش پیام از: اندعبارتهای تازه سه متغیر مهم وجود دارد که نگرش

41). 

های به پیام همه گیرد. مثالًهای محرک مورد توجه قرار نمی: به این اشاره دارد که همه پیامپیام

 .کنیمبازرگانی تلویزیون توجه نمی

مفهوم یا پیچیده ها ناگیرند. ممکن است بعضی از پیامر نمیها مورد ادراک قرایعنی همه پیام ادراک: 

 باشند.

ا انتظار نماییم و یبه میزان تقویتی بستگی دارد که ما دریافت می پذیرش پیام عمدتاً پذیرش: 

 .دریافت پاداش یا انتظار تقویت داریم

ا تحت تأثیر قرار ر متقاعدکنندههایی که ممکن است پذیرش یک پیام این نظریه عامل کنندگانارائه

چه کسی، » شود:از این جمله استفاده می ها معموالًدهند، مشخص کردند. برای خالصه کردن این عامل

 .(همان)« گوید؟چه چیزی را به چه کسی می

 نظریه فیسک -2-4-7

. 1: ندکفیسک، فرضیاتی را که رویکرد استفاده و رضامندی بر مبنای آن استوار است، بیان می

داند، انتخاب ای را که برای ارضای نیاز خود بهتر میمخاطب به راحتی رسانه. 2 مخاطب فعال است،

هایشان آگاه یط خاص از انگیزهمردم در شرا. 4 ها تنها منبع ارضاکننده نیستند ورسانه. 3، کندمی

 این اصل استوار است که (. رویکرد استفاده و رضایتمندی بر39: 1391شوند )میناوند و مزروعی، می

است و برای رسیدن به تعریفی عینی از فعال بودن، محققان هوادار این رویکرد « پیام یک رسانه فعال»

ها را دهند که مخاطبان، فعاالنه محتوای رسانهاند. شواهد تجربی نشان میبه ابعاد گوناگون آن پرداخته

توان فرض کرد که های فرد است. عالوه بر این، میانگیزه ریتأثکنند و این پردازش تحت پردازش می

ها، هنجارها و روابط خانوادگی و اجتماعی فرد ممکن است بر چگونگی پردازش دیگر عوامل چون نگرش
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ها اثر بگذارد. گروهی دیگر پردازش را تنها به برخی ابعاد فعال بودن مخاطب )انتخابی محتوای رسانه

کننده فعال رسانه است. در این هند. بر مبنای رویکرد مخاطب مصرفدبودن و درگیر شدن( نسبت می

رویکرد مخاطب از آن رو فعال است که به دنبال رضامندی است و باور دارد که انتخاب رسانه بر رضامندی 

گذارد. گروهی از محققان هوادار این رویکرد، به ابعاد مختلف فعال بودن ای اثر میحاصل و رفتار رسانه

اساس رویکرد فوق  سؤالاند. اند و این ابعاد را در ابعاد زمانی گوناگون بررسی کردهپرداخته مخاطب

برند؟ )خوشنویس، کنند و آن را برای چه منظوری بکار میها استفاده میچنین است: چرا مردم از رسانه

1388 ،7). 

 نظریه مک لوهان -2-4-8

نه بر ادراک ای( در خصوص تأثیرگذاری رسا)فرمالیسم رسانهها ایبحث اصلی در نظریه واسطه رسانه

، گرددبازمی( با تعاریف مرسوم قبلی 1964این نظریه به چالش مک لوهان ) تاریخچهمخاطبان است. 

 یهارسانه اختالف یاظهار نظر، او بر چگونگ نیبا ا«. است امیرسانه همان پ»که او مطرح کرد  یزمان

در  یاریوشهو  رییتغ جادیا یدر خصوص چگونگ هاآن نشیبلکه در چ شان،یتوانه تنها در مح ،یارتباط

ه به هرکدام ربط ک یشناخت یندهایفرا وسیلهبهها را کرد. او رسانه دیافکار و احساسات مخاطبان تأک

 انرشیوند تا تأثششناخته  دیباشند که بایها قدرت مسلط مرا که رسانه دهیا نی. او ادادیم زییداشت، تم

نچه که تمرکز بر آ یها به جارسانه یاواسطه هیکرد. نظر یبر جامعه و فرهنگ دانسته شود، عموم

خاص هر رسانه  هایویژگیاز جانب مخاطبان، بر  اتاطالع افتیدر یچگونگ ایدهند یها ارائه مرسانه

بلکه  ستین التیجید نیدورب ای نترنتیروزنامه، ا کیرسانه تنها  ،ایواسطه هیشود. در نظریتمرکز م

ر افراد و دهد، بیکه ارائه م ییاست. رسانه، جدا از محتوا یهر دو کنش ارتباط یبرا نینماد یطیمح

 (.80: 1387 ،یو افخم یجمؤثر است )سپن یجامعه انسان

 نظریه وابستگي -2-4-9

 وابستگی دارند، نظریه متفاوتی نظرات هارسانه قدرت میزان درباره رسانه پژوهشگران اینکه به توجه با

 تأثیر توانندمی چقدر أثیرهای شدیدت - دمحدو تأثیرهای الگوی که است موضوع این سوی به گامی

سیستمی  رویکرد هاآن. شد مطرح 2فلور دی و 1روکیچ بال توسط وابستگی نظریه. بدهند شرح را هارسانه

 کردمی اجتماعی برقرار نظام و مخاطبان ها،رسانه میان اییکپارچه رابطه که گرفتند پیش در را وسیعی

 (.70: 1390)روشندل اربطانی و همکاران، 

                                                           
1 Sandra Ball-Rokeach 
2 Melwin Defleur 
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 شخص به خصیشاز  هاوابستگی این و دارند هارسانه به متفاوتی هایوابستگی افراد نظریه، این طبق

 در محقق دو این نظر به. کندتفاوت می دیگر فرهنگ به فرهنگی از و دیگر گروه به گروهی از دیگر،

 زیرا رند،دا جمعی هایرسانه به اطالعات زیادی وابستگی مخاطبان نعتی،ص - یشهر جدید جامعه

 رسانه، میان گانهسه روابط بر نظریه این. است به روز و اعتماد قابل اطالعات نیازمند جامعه در زندگی

 دارد. تأکید جامعه و مخاطبان

 اطالعات هباهداف،  به رسیدن و نیاز رفع منظوربه مخاطبان که است آن نظریه این اصلی محور

 با است ممکن ردف یک. کاربردهاست الگویی بنیادین هایایده با مطابق که رویکردی اند،وابسته هارسانه

 رسانه. ستا اطالعات کارکردهای و اهمیت تعداد منبع اولین. شود روروبه وابستگی گوناگون منبع دو

 بعضی. روندیم کار به سرگرمی و تفریح دولت، هایبر فعالیت نظارت نظیر کارکردها از ایمجموعه برای

 را اطالعات آن رسانه یک هرقدر و است سایران از ترمهم افراد از خاص هاییبرای گروه کارکردها این از

. تماعی استاج ثبات منبع دومین. شودمی بیشتر رسانه آن به خاص گروه آن وابستگی دهد، بیشتر ارائه

 سوی از. یابدیم اطالعات افزایش برای هارسانه به مردم وابستگی دارد، وجود جامعه در تغییر که زمانی

انی و همکاران، شود )روشندل اربط تواند کممی رسانه به نیاز باالست، اجتماعی ثبات کههنگامی دیگر

1390 :71.) 

 های اجتماعيهای رسانهویژگي -5-2

های لی برای رسانهشش محور اص عنوانبه(، شش مقوله زیر را 2010( به نقل از بریدلی )2011مالیتا )

 اجتماعی در نظر گرفته است:

به همکاری انبوه کاربران که مستلزم مشارکت آنان  شدتبههای اجتماعی رسانه :1مشارکت -

 اند.هستند، گره خورده
دهی دوباره به محتوای شکل منظوربهات را العهای اجتماعی، اطافراد در بسیاری از رسانه :2تجمیع -

 .کنندگذاری، در یک فضای مشخص تجمیع میدر دنیای مجازی از طریق اشتراک هاآنآن و بازنشر 

گذاری، های اجتماعی از طرق مختلف اشتراکبسیاری از محتوای تولید شده در رسانه :3شفافیت -

-مشارکت همکاری الزمهقابل پیگیری و رصد هستند و این امر  ،شفاف طوربهدهی و غیره نظردهی، رأی

 (.ویژگی نخست) گونه در تولید محتوا است
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با  اللتوانند به تولید محتوا بپردازند. این استقکاربران در زمان و مکان دلخواهشان می :1استقالل -

 .موضوع عدم مداخله سانسور در خلق محتوا مرتبط است

و چه نیاید، محتوای دیجیتال تولیدشده در  چه از این موضوع خوشمان بیاید: 2و دوام ماندگاری -

خاطر قابلیت تکرار آن توسط کاربران، در طول زمان قابل دسترس، ردیابی است و از  رسانه اجتماعی به

 .ماندگار است رواین

بخش پیشگام دنیای  شکهای اجتماعی بیبسیاری از افراد معتقدند که رسانه :3نوظهور بودن -

های نظر وجود دارد که رسانهاما بر این موضوع نیز اتفاق ؛های پیشرو شکل خواهند داددیجیتال را در سال

 .(2011، 4)مالیتا بینی و قطعی نیستندرفته، قابل پیشای شستهوجه، مقوله اجتماعی به هیچ

 
 در متون متعدد از آنهای اجتماعی در تعاریف های مشترک رسانهویژگی :3-2شکل 

 (2011، 5منبع: )مالیتا

 

 

 :های رسانه اجتماعی دارای پنج ویژگی زیر هستندترین سایتتداولم

 .گذاری محتوا دارندضایی برای به اشتراکف -

 .کنندمی کنندگان تمام یا بیشتر محتوای خود را ایجاد، تسهیم و ارزیابیدر این فضا شرکت -

 .اجتماعی استمبنای تعامل  بر -
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 .های خارجی استبرای پیوند به شبکه 1تمامی محتوا دارای آدرس اینترنتی -

د به سایر تواننهمه اعضای فعال سایت، دارای صفحه شخصی پروفایل هستند که به این ترتیب می -

 (.40: 1394و همکاران، )ذوالفقارزاده  های کاربردی متصل شوندمردم، محتوا، پلتفرم و برنامه

 های اجتماعيکارکرد رسانه -6-2

گذاری، حضور، ارتباط، شهرت وگو، به اشتراکهای اجتماعی دارای هفت کارکرد هویت، گفترسانه

های های زیر در همه رسانهشایان ذکر است که همه کارکردهای مطرح شده در بلوک .و گروه هستند

 (.242: 2011و همکاران،  2کیتزمان) اجتماعی وجود ندارد

 3هویت -2-6-1

ر نام، آدرس عاتی نظیالهای اجتماعی اشاره دارد؛ افشای اطبه میزان افشای هویت کاربران در رسانه

وسط کاربران ها و محتواهای ایجاد شده تها، دلنوشتهایمیل، شغل، جنسیت و مانند آن. از طریق پیام

ش را افشای پی برد که این رو هاآننظرات عات فردی نظیر عقاید و نقطهالتوان به برخی از اطمی

اند انشان ساختههای اجتماعی، پلتفرم خود را حول هویت کاربرنامند. عموم رسانهعات میالناخودآگاه اط

هویتی  عات فردی والدهند. وارد کردن اطو امکان ایجاد یک حساب کاربری شخصی به کاربران را می

عی قرار داده های اجتماها و شبکهروی رسانهرا پیش عاتالکاربران مسئله تأمین امنیت و حفاظت از اط

 .است

 4وگوگفت -2-6-2

های اجتماعی انههای اجتماعی اشاره دارد. بسیاری از رساین مورد به میزان ارتباط کاربران در رسانه

های در رسانه تالوگو و تعاماند. نوع گفتوگو میان افراد تشکیل شدهت و گفتالتنها برای تسهیل تعام

شوند، می های اجتماعیای تنها برای دنبال کردن افراد دیگر، عضو رسانهاجتماعی متفاوت است؛ عده

 االشوند، برخی دیگر برای بها و عقاید مشابه دارند، عضو میبرخی برای آشنایی با دیگر کاربرانی که ایده

شوند. ضو مینظرات و افکارشان عگذاری عقاید، ای هم برای به اشتراکنفس خود، عده بردن اعتماد به

ی و مانند های اجتماعی این است که امکان مباحثه فرهنگی، سیاسی، اجتماعهای رسانهیکی از ویژگی

 .دهدتی خود به کاربران میالآن را در فضای تعام
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 1یگذاراشتراکبه  -2-6-3

ظرات و پاسخ به نحدی است که کاربران برای ایجاد، مبادله، دریافت  دهندةنشانگذاری به اشتراک

راد بسیار ح اجتماعی شدن اغلب نمایانگر آن است که این مبادله بین افالپردازند. اصطمحتواها می

در انواع  درصدی 36تا  93های تخفیفی را در نظر بگیرید که کوپن Grouponاهمیت دارد؛ برای مثال، 

ر، تلفن همراه یا روزانه از طریق ایمیل، شبکه اجتماعی توییت صورتبهمحلی را  وکارهایکسبو اقسام 

شوند که فعال می ها زمانی برای استفادهکند، اما این کوپنخود شرکت برای افراد ارسال می سایتوب

اهرمی  ،جتماعیاهای های موجود در رسانهرا خریداری کرده باشند. سرویس هاآنتعداد قابل توجهی از 

از افراد تشکیل  های اجتماعی از گروهیبرای برقراری رابطه و تعامل میان افراد هستند. در نتیجه رسانه

قراری گذاری، خود یک راه برشوند. به اشتراکهم متصل می ی مشترک بهالاند که توسط یک کاشده

گو و ایجاد رابطه وگذاری به گفته اشتراکاست، اما اینکه آیا این ب مجازی های اجتماعیارتباط در رسانه

ماعی در فلیکر ی اجتالنجامد، به اهداف کاربردی آن رسانه بستگی دارد؛ برای مثال، کاابی هاآنبین 

ری برای گذااسپیس موسیقی و برای لینکداین مشاغل است. مفهوم به اشتراکتصویر و عکس، برای مای

؛ اول اینکه دنبال دارد انه اجتماعی هستند، دو پیامد اساسی بهدنبال حضور در رس هایی که بهسازمان

ترک هستند تا بتوانند ، خدمت یا موضوع اجتماعی مشاالدر کدام ک هاآننیاز دارند بدانند کاربران  هاآن

ر کنند. بدون این ارتباط برقرا هاآنیق مشترک الشناسایی کنند و میان ع هاآنی جدیدی را برای الکا

بدون اینکه  ،دهشود که برای ارتباط بین افراد ایجاد شای تبدیل مییک شبکه اجتماعی به شبکه ها،االک

 برای ارتباط با هم داشته باشند. چیزی هاآن

به اهداف آن رسانه بستگی  ،گذارندگذاری و چیزی که افراد به اشتراک میحتم نوع به اشتراک طوربه

خانگی خود را به  وهایویدیضایی ایجاد شد که افراد بتوانند در آن ف عنوانبهدارد؛ برای مثال، یوتیوب 

 داد که از یک باغهایی که در آن آپلود شد فردی را نشان میاشتراک بگذارند، یکی از نخستین فیلم

بوده، اما یوتیوب در  ییویدیوی این رسانه فیلم الدهد اگرچه کاکند. این امر نشان میوحش بازدید می

وجود آمده است.  گذاری تجربیات و مشاهدات شخصی بهمحلی برای به اشتراک عنوانبهدرجه نخست 

هر چقدر یوتیوب گسترش . توان محتواها را به اشتراک گذاشتنکته دوم درباره میزانی است که می

نیست. این قضیه باعث انتقاد و  هاآنکنند که ساخته خود را آپلود می وهاییویدییابد افراد بیشتر می

های های حقوقی بسیاری علیه یوتیوب شده است، زیرا در مورد اطمینان از اینکه فیلممطرح شدن پرونده

رایت مطابقت دارند، ضعیف است. این امر باعث شد یوتیوب منابع کنترل و فیلتر ارسالی با قوانین کپی
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نام کنند و قوانین را بپذیرند. ران برای آپلود کردن ابتدا باید ثبترا گسترش دهد؛ برای مثال، کارب هاویدیو

مثل استودیوهای محتوا )برد تا صاحبان کار می در این خصوص یوتیوب یک سیستم مدیریت محتوا را به

خواهد که بتوانند محتوای خود را شناسایی و مدیریت کنند؛ برای مثال، از کاربران می (ساخت فیلم

دار کنند و با این کار ارتشی از افراد دارد تا محتواهایی را که در تناقض با متالمناسب را عمحتواهای نا

 د.قوانین هستند، گزارش و حذف کنن

 1حضور -2-6-4

 نیز اا توانندیاست که در آن کاربران م یحد دهندهنشان ،سازدیکه بلوک حاضر را م یچارچوب

 یایدر دن نگرایبدانند د یعنیهستند؛  دسترس قابل یکاربران در چه زمان گریکه د ابندی یآگاه موضوع

 تیاهم دیها بااز سازمان یکه برخ معناست نیکجا هستند. مفهوم حضور به ا یواقع یایدن و یمجاز

 لیبا تما یمیقموضوع ارتباط مست نیا مواردی را درک کنند. در برخ هاآنضور کاربران و مکان ح ینسب

 یاجتماع یهاد. رسانهها دارداده تبادل قیصدا و چه از طر قیچه از طر زمانهمارتباط  یبرقرار افراد به

ارتباط برقرار  گرانید با توانندیآن م قیکه از طر کنندیافراد آماده م حضور یرا برا یانهیزم مجازی

 یهابلوک گریبا د ارتباطات وگو واست که گفت نیمفهوم حضور، ا میمستق یهاتاللاز د گرید یکیکنند. 

 .شودیم مرتبط ،یزنبور النهساختار 

 2ارتباط -2-6-5

 «ارتباط»از توانند با هم ارتباط برقرار کنند. منظور روابط نمایانگر حدی است که کاربران می بلوک

ات یا به القوگو، مبا هم ارتباط داشته باشند که به گفت نوعیبهاین است که دو یا تعداد بیشتری کاربر 

 ی اجتماعی منجر شود. در نتیجه چگونگی ارتباط کاربران در یک رسانه اجتماعیاالیگذاری کاشتراک

اتی و چگونه تبادل شوند. این روابط در برخی موارد رسمی، العکننده این است که چه اطتعیین مجازی

دهد که ببینند چگونه می منظم و ساختارمند هستند؛ برای مثال، لینکداین به کاربران این امکان را

دور هستند. لینکداین با تأکید بر ساختار  «هدف»توانند به دیگران متصل شوند و چقدر از یک عضو می

توانند از طریق آن زنجیره دوستان خود را به افرادی که روابط، سیستم ارجاعی دارد که کاربران می

های اجتماعی دارای روابط غیررسمی و رخی از رسانهکند. ب ترنزدیکقات کنند، الم هاآنتمایل دارند با 

های اجتماعی هستند که به کاربران امکان ایجاد یک ها یکی از انواع رسانهگالبدون ساختار هستند، وب

دهند. از آنجایی که مفاهیم عات و میزان آن را میالگذاری هر نوع اطرابطه غیررسمی برای به اشتراک
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شبکه اجتماعی برای توضیح  تئوری «ساختار و جریان»بلوک روابط بسیار گسترده است، از دو ویژگی 

 .کنیمای، استفاده میاهمیت صفات رابطه

ی دارد. هر چه و جایگاهشان در شبکه روابط بستگ هاآنویژگی ساختاری یک رابطه، به تعداد روابط  

ته باشد، احتمال تر و بیشتر باشد و هرچه آن کاربر در مرکز این روابط قرار داشمتراکم روابط یک کاربر

 .در شبکه محسوب شود، بیشتر است (تأثیرگذار) عضوی با نفوذ عنوانبهاینکه 

بادل و تغییر ویژگی جریان، به انواع منابعی که در روابط فردی درگیر هستند و چگونگی استفاده، ت 

ابط قوی، کند؛ روتوسط کاربر اشاره دارد. این مفهوم، قدرت یک رابطه را توصیف می شکل این منابع

این ویژگی  هستند. «سرد»و  «گاهبهاهگ» روابط ضعیف کهدرحالیهستند،  «تأثیرگذار»و  «بلندمدت»

تصل ه به هم مهمچنین به ویژگی چندگانگی اشاره دارد؛ یعنی زمانی که کاربران با بیش از یک نوع رابط

ک جامعه، . در نتیجه اگر در رسانه اجتماعی ی(برای مثال، دو نفر که همکار و دوست هستند) هستند

های شبکه شوند. سایتهای ساختاری و جریان بسیار مهم میمسئله ویژگی ،روابط ارزشمند باشند

بط را ایجاد و آن توانند روادنبال تعامل با کاربران خود هستند باید بدانند که چگونه می اجتماعی که به

هی به کاربران را حفظ کنند. اگر روابط مستلزم رسمیت و ساختاریافتگی باشند، باید یک فرایند اعتبارد

مکانیزم  ت را داشته باشد،المعام تسهیلگروجود داشته باشد. اگر یک رسانه اجتماعی نقش واسط یا 

هایی که تنها برای له قانونی استفاده شود. رسانهیک گام تأیید و مرح عنوانبهرسانه اجتماعی باید 

ان برای تری دارند. اگر ماهیت تعامل کاربرمکانیزم ورود و عضویت ساده ،گیرندت شکل میالتعام

ارتری ایجاد عات بیشتری نمایش داده شود تا روابط معنادالهایشان باشد، نیاز است که اطگسترش شبکه

 مثل، سایت تجارت قوقی شوندح-ران شبکه وارد یک معامله قانونیشود. راه دیگر این است که کارب

 .طور کامل متفاوت داردای بهکه رابطه Bonanza  اجتماعی

 1شهرت و اعتبار -2-6-6

های اجتماعی، جایگاه دیگران از توانند در فضای رسانهشهرت نمایانگر حدی است که کاربران می

تواند معانی متفاوتی داشته باشد و های اجتماعی میرسانهجمله خودشان را تشخیص دهند. شهرت در 

عاتی هنوز در تعیین اطالهای که فناوریگیرد، اما از آنجاییدر بیشتر موارد، از اعتماد سرچشمه می

 "Turks Mechanical"های شبکه اجتماعی برکنند، سایتعمل نمی خوبیبهچنین معیارهای کیفی 

آوری کرده عات تولیدشده توسط کاربران را جمعالخودکار اط طوربهکنند؛ یعنی ابزارهایی که تکیه می

مبنای تأیید  را تعیین کنند؛ برای مثال، لینکداین اعتبار هر کاربر را بر هاآنتا میزان قابل اعتماد بودن 
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مورد افراد نیست، بلکه محتوای های اجتماعی، اعتبار تنها در سنجد. با این حال در رسانهسایر کاربران می

شود نیز مهم است. در یوتیوب شهرت گیری محتوا ارزیابی میکه اغلب با سیستم رأی هاآنمورد استفاده 

یا موارد  الیک بوکفیسدر  کهدرحالیبندی یا تعداد بازدیدها باشد، مبنای رتبه ممکن است بر وهاویدی

 دیگر است.

رجیحات هر توانند تیق کاربران خود بدانند، بهتر میالدر مورد ع های اجتماعی هرچه بیشتررسانه

اند، تطبیق ا منفی دادهخاصی رأی مثبت ی هایسایتوبکاربر را با افراد همفکر خود که به مطالب و 

ی انتخاب شود تا ها و کاربران برای اعتبار خود و دیگران ارزش قائل شوند، باید معیاردهد. اگر سازمان

انگر آن است که فردی تعداد هواداران در توییتر ارزش کمی دارد، زیرا تنها نمای .ات را ارائه کندعالاین اط

توانند هر تعداد افراد می کهازآنجاییخوانند. چقدر مشهور است نه اینکه واقعاً چند نفر مطالب وی را می

را دنبال نکنند. برای یک  هاآنها دنبال کنند پس دلیلی ندارد که نفری را که بخواهند در این رسانه

ک الد ممخاطب وی برای پیوستن به آن سازمان بای )اجتماع( سازمان این بدان معناست که نیازهای

گیری تعداد انتخاب سیستم اعتبارش باشد. در صورت مهم بودن زمان و فعالیت در یک اجتماع، اندازه

ناسبی برای یک سازمان معیارهای م کههنگامی .تواند بهترین معیار باشدها در واحد زمان میپست

بی انتخاب شوند سنجش اعتبار جامعه خود در رسانه اجتماعی پیدا کرد، آنگاه باید ابزارهای مناسب ارزیا

 عی افراد باشدیا خرد جم (مثل تعداد هواداران یا بازدیدکنندگان) های عینیمبنای داده تواند برکه می

 (.بندیمثل سیستم رتبه)

 1هاگروه -2-6-7

 .توانند یک اجتماع و خرده اجتماع را تشکیل دهندها نمایانگر حدی است که کاربران میبلوک گروه

شوند. یکی از معیارهای رابطه گروهی که تر شود، مخاطبان آن نیز بیشتر میهرچه یک شبکه اجتماعی

نام رابین دوبنار آن را  شناسی بهطور گسترده در مورد آن بحث شده، عدد دوبنار است که انسان به

را  هاآنمطرح کرده است. وی معتقد است افراد یک حد شناختی دارند که تعداد روابط اجتماعی پایدار 

دانند که بسیاری از اجتماعات با بیش کند. فضاهای رسانه اجتماعی میمی رابطه محدود 150در حدود 

کنند که به کاربران اجازه مدیریت کردن ابزارهایی ارائه میاند و از این تعداد نیز وضع خوبی داشته

توانند فهرست مخاطبان خود دهد. دو نوع گروه وجود دارد؛ نخست، گروهی که میعضویت خود را می

. (مثل توییتر) های دلخواه مثل دوستان، طرفداران و مانند آن قرار دهندرا در گروه هاآنرا مرتب کنند و 

ها در دنیای واقعی هستند و ممکن است برای عموم آزاد نی هستند که مشابه کلوپنالیآهای دوم، گروه

                                                           
1 Group 
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توانید حضور فقط در صورت دعوت می) یا مخفی و سری باشند (برای افراد خاصی مجاز باشند) یا بسته

 (.داشته باشید

 مجازی های اجتماعيانواع رسانه -7-2

های زیر تقسیم توانند به دستهمی مجازی های اجتماعیرسانه ، انواع2و لیتساال 1بنا بر دیدگاه سرکانن

 شوند:

 (6هاو پاردکست 5ها، ویکی4هاگوبال) 3ابزارهای انتشار و خلق محتوا -1

 (10و دیگ 9، یوتیوب8)فلیکر 7گذاری محتواهای به اشتراکسایت -2

 (14و مای اسپیس 13، لینکداین12بوک)فیس 11های شبکه اجتماعیسایت -3

 (18و استارورک 17، اهمی نیوز16پدیایکیو) 15های تولید مشترک و همکاری محورسایت -4

 (21، وارکرفت20)سکندالیف 19دنیای مجازی -5

 (25، آمازون گرپوین24، راک یو23)گوگل مپ 22هاافزونه -6

 یم در رسانه اجتماعاقدا یبرا یمختلف یهازهیانگ ها وکه راه سازدیها آشکار ماستفاده از انواع رسانه

 .دارد وجود

  :شوندیم یبنددسته گروه در هفت مجازی یاجتماع یهارسانه فلد یام دگاهید از

                                                           
1 Sirkkunen 
2 Lietsala 
3 Content creation and publishing 
4 Blogs 
5 Wikis 
6 Podcasts 
7 Content sharing 
8 Flickr 
9 YouTube 
10 Digg.com 
11 Social network sites 
12 Facebook 
13 LinkedIn 
14 MySpace 
15 Collaborative productions 
16 Wikipedia 
17 OhmyNews 
18 StarWreck 
19 Virtual worlds 
20 Second Life 
21 Warcraft 
22 Add-ons 
23 GoogleMaps 
24 RockYou 
25 Amazon Grapevine 
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 یرارو برق یاجازه ساخت صفحات شخص خود یبه اعضا یاجتماع یهاشبکه :ياجتماع یهاشبکه -

 .دهندیرا م نیالبا دوستان آن یسازو شبکه ارتباط

هستند نالینی آ یهاژورنال شوند،یم محسوب یاجتماع یهانوع رسانه نیترشدهشناخته ها:گوبال -

 .شوندیروز م کاربران به دیجد یمحتواها که با

 ی. محتوانددهیمحتوا را م شیرایو و افزودن هستند که به کاربران اجازه ییهاتیسا ها:ویکي -

 .حاصل مشارکت اعضا است هاتیسا نیا شده دیتول

 رار دادهق نترنتیمشترک شدن در ا تیقابل با هستند که یریو تصو یصوت یهالیفا ها:پادکست -

 .اندشده

 .شوندیمختلف محسوب م موضوعات وگو درطرح بحث و گفت یبرا ییفضا ها:رومف -

-لیفا عکس، لیاز محتوا از قب ینوع خاص یگذاراشتراک به و تیری: امکان مدییجتماعات محتواا -

 .کنندیم را فراهم نکیل ایمتن  ،ویییدیو یها

 کوتاه یکوچک هستند که با محتواها یهاوبالگ و یاجتماع یهااز شبکه یقیتلف ها:میکروبالگ -

 (:2008، 1مای فلد) .شوندیروز م به کاربران

 

 
 های اجتماعیانواع رسانه :4-2شکل 

 (2008، 2فلدبه نقل از مای  1394ذوالفقارزاده و همکاران، منبع: )

 

                                                           
1 Mayfield 
2 Mayfield 
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های گونه دیگری از رسانه را 1از قبیل سکندالیف« یدنیای مجاز» یهاتیسا ،یبرخ هاینابر  وهالع

 های آینده گسترش بیشتری خواهند یافت.دانند که در سالاجتماعی می

 و حوزه عمومي مجازی اجتماعيهای رسانه -8-2

ومی است که شود در مورد حوزه عممربوط می اجتماعیهای رسانهنظری که به  هاییدگاهدیکی از 

های رسانهآیا  دهد. توصیفات متعدد و گاه متضادی در مورد اینکهاینترنت در اختیار کاربرانش قرار می

رژوایی قرن ارائه شده است. در حوزه عمومی بو ،توانند سازنده حوزه عمومی باشندمی مجازی اجتماعی

بود که  هااستداللگردید، این قدرت ها مطرح میکه در سطح بحثهای مختلفی ، در میان استدالل18

پذیرفت، مینر بر اساس قدرت و اجبار صورت شد و این امباعث برتری یک استدالل بر استدالل دیگر می

دا کرد، به ها نیز تسری پیاما مادامی که قدرت بورژوایی در سطح جامعه گسترش یافت و بر سایر بخش

ن بین، طبقات در ای. نمودمی کنندهیینتعقدرت استدالل نبود که در حوزه عمومی  تدریج دیگر این

ز استدالل یافت. پایین دست قادر به ارائه مطالبات خود نبودند و پول و سرمایه به مراتب قدرتی بیشتر ا

به  نهاتشد، اما اکنون زمانی افکار عمومی نقطه مهمی برای اتخاذ یک تصمیم محسوب می 18در قرن 

های اجتماعی هترین ویژگی شبکمهم. گیردای قرار میای تبدیل شده است که بیشتر در بازی رسانهملعبه

ه این فضا سازد، این است کگیری نوعی حوزه عمومی میآل برای شکلایدهها را فضایی مجازی، که آن

راده عام احوزه عمومی یک شود که به طور رسمی برای همگان باز است. این امر در واقع باعث آن می

 (.41: 1396)جاللی،  تغییرات اجتماعی است یهاپشتوانهرا شکل دهد و این امر یکی از 

گردند. تغییرات اجتماعی در واقع نیاز جوامع مختلف، به خصوص جوامع در حال گذار، محسوب می

تغییرات  کنندهیتهداگردد. در واقع منشأ و می ترپررنگدر این بین نقش رهبران فکری در جامعه 

سازد وشن میاجتماعی، رهبران فکری در جامعه هستند. این امر، به خصوص در جامعه ما، این نکته را ر

ر چه بیشتر های علمیه و اشخاص حقیقی، باید هها و حوزهکه رهبران فکری در جامعه، مانند دانشگاه

 (.همان) ه کنندبه اراده مشترک در حوزه عمومی استفاد یدهشکلبرای  های جمعی نوینرسانهاز قابلیت 

باید این امر را پذیرفت که رهبران فکری ما یا به دلیل نگرش سنتی و یا به دلیل بدبینی به تکنولوژی 

اینترنت و  باریانزاند. این امر باعث شده است تا آثار های فضای مجازی کمتر استفاده بردهاز قابلیت

، بیشتر از آنکه به کار دو لبههای مجازی بیشتر در جامعه ما نمود پیدا کند. در واقع این چاقوی شبکه

های اجتماعی بیگانه بیشتر در این خأل باعث شده است که شبکه. ما آید، دست خود ما را بریده است

ها بتوانند به های اجتماعی، آنشبکهجامعه رونق یابند و در واقع، در خأل حضور رهبران فکری ما در 

                                                           
1 Second Life 
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دهند. این امر به خصوص در مورد قشر جوان  وسوسمتاراده مشترک کاربران حوزه عمومی کشور 

که نیازمند  کندیمهای اجتماعی مجازی هستند، صدق کشور، که بیشترین کاربران شبکه

 .جدی در این زمینه است هایگذارییاستس
عی در واقع های اجتماارتباطاتی این نقطه متضاد نیز وجود دارد که شبکهالبته در بین کارشناسان 

دلیل وجود  گسلد و بهو یا منافع مشترک را از هم می شمولجهانهای امکان شکل دادن به اندیشه

ران از بین گیری اراده مشترک در بین کاربامکان شکل ،هاآرای متفاوت و گاه متضاد در این اجتماع

جهان واقعی نیز  افتد، حتی امکان روی آوردن به عمل در بین کاربران درنه تنها این اتفاق میرود و می

حوزه عمومی است، در  گردد. در واقع هماهنگی اجتماعی که مورد نیاز هر جامعه ومی تررنگکمبسیار 

 (.1392)حاجیانی و قنبری،  گردداین بین، دچار نقصان می

اط مبتنی گیرد که در آن، نوع ارتبدر صورتی در یک جامعه شکل می ،لیک حوزه عمومی پویا و فعا

نباید تحمیلی  بین اعضا که البته یسازهماهنگیعنی نوعی ظرفیت . بر کنش ارتباطی صورت گرفته باشد

امکان ایجاد  عنوانبههای اجتماعی مجازی باشد. بسیاری از اندیشمندان در مورد فضای مجازی و شبکه

 ،اقع شودوتواند مفید گیری حوزه عمومی فعال میبودند که در شکل ینبخوشفضایی برای تضارب آرا 

 یارسانهاطی و های ارتبها در فضای مجازی، مانند کنشها و کنشاما باید پذیرفت که بسیاری از انگیزه

درت هستند مرتبط با ثروت و ق یهاکنشاز  اییرمجموعهزداری، در دنیای واقعی تحت سلطه سرمایه

دگان مجازی است قدرت و ثروت ایجادکنن یهاشبکهو آنچه در واقع نیروی محرک فضای مجازی و 

 (.25: 1391)امیرپور و کریوایی،  باشدیم هاآن
حوزه  گیری نوعیآل برای شکلها را فضایی ایده، که آنهای جمعی نوینرسانهترین ویژگی مهم

اقع باعث آن ورسمی برای همگان باز است. این امر در  طوربهسازد، این است که این فضا عمومی می

تغییرات اجتماعی  یهاپشتوانهشود که حوزه عمومی یک اراده عام را شکل دهد و این امر یکی از می

تیاری را در اختیار شوند که ارتباطات اخبازنمود می گونهینا های جمعی نوینرسانهدر واقع این . است

آزاد است، اما  نوین های جمعیرسانهو فرد کامالً در ورود و استفاده از این  دهندیمکاربران خود قرار 

اجتماعی  یهاشبکهواقعیت چیز دیگری است. وجود کاربران میلیونی و حتی میلیاردی برای برخی از 

مکان تضارب اکنند که در آن کاربران در جهان متکثری زندگی نمیبه خوبی بیانگر آن است که در واقع 

های اجتماعی شکل آرا وجود داشته باشد. در واقع نوعی اجبار اجتماعی در پس ذهنی کاربران شبکه

امر کامالً  دهد و این در حالی است که ظاهر اینها شکل میگیرد که عضویت آنان را در این شبکهمی

 (.)همان نمایدیماختیاری 
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باعث آن شده است  ،های مجازی که دارای کاربران بسیاری هستندفضای اینترنت و شبکه

های بخش های تجاری و دولتی برای استفاده از این رسانه هر روز بیشتر و بیشتر گردد.مندیعالقه

تبلیغاتی،  هاییتها نیز ظرفکنند و دولتمی وجوجستها را در این شبکه یسازپولهای تجاری فرصت

ز آنکه ساخته ادهند. در حقیقت، امروزه محتوای اینترنت بیشتر نظارتی و اداری را مورد توجه قرار می

رگ چندملیتی های بزدار غربی و شرکتهای سرمایهو پرداخته کاربران آن باشد، در نتیجه فعالیت دولت

ی که صورتهب ،آیدی بیشتر به چشم میهای اجتماعاست و این امر روز به روز در فضای اینترنت و شبکه

اگر این امر . دظهور اینترنت، امکان دیده شدن کاربران معمولی بسیار بیشتر از حال حاضر بو در ابتدای

ده هدایت شای فزاینده به حصارها و مجراهای از پیش تعریف ها به گونهتداوم یابد، کاربران شبکه

معی تحت جگردد و فضای مجازی را به یک رسانه دشوارتر میها روز به روز شوند که خروج از آنمی

اندارد با قابلیت تعامل اطالعات و مباحث است دهندگانارائهکند که تنها برای استعمار دیگری تبدیل می

ان بدان نیاز شبرای برآورده کردن نیاز مادی کنترل شده کنندگانمصرفمحدود و هر آن چیزی که 

وی میان اعضا از سوی دیگر، پیوند ق(. 118: 1393)شصتی و فالمکی،  گیردرار میدارند مورد استفاده ق

ل ایمیل و های مجازی ممکن است صرفاً به تبادهای اجتماعی وجود ندارد و ارتباط در شبکهدر شبکه

ت ات به اجتماعاپیام محدود شود و اعضا شناختی بیشتر از این از یکدیگر نداشته باشند. از دیگر انتقاد

ات مجازی، نقض حریم خصوصی و پرخاشگری کالمی به دلیل ناشناخته بودن است. در واقع اجتماع

شاید با  های اجتماعی مجازی مادهند. در حقیقت در سایتمجازی پشتیبانی کاذبی از فرد ارائه می

مواقع لزوم بسیار ر تعدادی افراد مرتبط باشیم، اما به دلیل محدودیت فیزیکی، پشتیبانی این افراد از ما د

حقیقی  صورتبهکمتر خواهد بود و به پشتیبانی لفظی محدود خواهد شد، در حالی که اجتماعات واقعی 

فرد به نوعی  گردد کهپشتیبان افراد عضو خود هستند. فقدان ارتباطات اجتماعی رودررو نیز باعث آن می

ن بین ممکن افسردگی و خودکشی نیز در ایهایی مانند دچار ایزوله شدن گردد و خودمحور شود. بیماری

 (.51: 1392 ،)عقیلی و جعفری است رخ دهند

یک  عنوانبهتوان آن را حوزه عمومی اصیل در واقع یک نوع پدیده اجتماعی ابتدایی است که نمی

گوناگون و مقررات  یهانقشو  هایتصالحنهاد یا سازمان تصور کرد و همچنین چارچوبی از هنجارها و 

 هاآناین است که شود مشاهده میهای مجازی اجتماعی عضویت وجود ندارد. چیزی که عیناً در شبکه

اطالعات پس  عنوانبهدارای یک سری از قواعد و هنجارها برای عضویت هستند. این اطالعات به ظاهر 

گردند، اما در واقع مورد نیاز فی میارتباط کاربر با دیگران در فضای مجازی معر یبرقرارزمینه برای 
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)موسوی شوشتری و اسدپور،  های اطالعاتی هستندانتخاباتی و سازمان یهابنگاههای تبلیغاتی، شرکت

1392 :12.) 

های اجتماعی مجازی ، حوزه عمومی شکل گرفته در چارچوب شبکهشودمشاهده میهمان طور که 

ها برد، بلکه آزادی افراد را با اطالعات به دست آمده از آنبین می نه تنها امکان تبادل آزاد اطالعات را از

از سوی دیگر، برای کسانی که با حوزه . کنندسازند و حوزه عمومی افراد را نیز تخریب میمحدود می

های اجتماعی تولید و اشاعه اطالعات و بحث علنی و آزاد در فضای شبکه ،رایانه و اینترنت آشنا نیستند

. در واقع این باشدمی هاآور است که خود از عوامل دیگر محدودکننده این رسانهمحدودیت چندان

توان به حوزه و در نتیجه چندان نمی شوندیممحدود  یساالرفننیز به نوعی به تکنولوژی و  هارسانه

های اجتماعی برای ایجاد کنش ارتباطی در امید داشت. ناشناختگی در شبکه هاآنعمومی برخاسته از 

این بدان معناست که کسانی که احتماالً کم رو  سویکاست از  دو لبهفضای مجازی مانند شمشیر 

، برای بیان اعتقادات خود اعتماد به نفس کنندیمهستند و یا به هر نحوی احساسات خود را مهار 

افزون بر این، شغل، طبقه، اصل و نسب، زبان . مخالف یاظهارنظرهادر  یژهوبهکنند، بیشتری پیدا می

بدن، جنسیت، قومیت، مذهبی بودن، قد و قامت، موانع گفتاری و خیلی از چیزها موانع بالقوه در راه 

که در هنگام اتصال به اینترنت آشکار نیستند. در واقع  آیندیممباحث رودرروی جهان واقع به شمار 

که در آن کاربران ناچارند با دیگر  دهدیماجتماعی روی  یهاشبکهدر  یترؤنوعی تضاد انزوا و قابلیت 

: 1392)احمدنیا،  برابر ارتباط برقرار سازند و رفتار کنند یاگونهبهافرادی که در فواصل دور قرار دارند 

اصلی شود که شرط توان بر این نظر اصرار ورزید که ناشناختگی باعث آن میاز سوی دیگر، می(. 459

ها وجود نداشته باشد. اطالعات موجود در ارتباط انسانی، یعنی مسئولیت در ارتباط، در این شبکه

های اجتماعی ممکن است از طرفی دارای صحت الزم نباشند. در این بین، افراد ممکن است در شبکه

انتزی را بر عهده ف یهانقشهای اجتماعی مجازی، با استفاده از قابلیت پنهان کردن هویت خود، شبکه

برد. امکان جعل و مجازی از بین می یهاشبکهبگیرند و این امر اصل اعتماد را در روابط موجود در 

در کنار . های اجتماعی مجازی استترین مشکل شبکهو سوء استفاده از اطالعات نیز مهم یبردارکاله

هایی که بیان ، در کنار سایر محدودیتهای اجتماعی وجود دارداین موارد، بیشترین امیدی که به شبکه

های خودشان است. گروه هاییدگاهدبرای بیان  اییهحاشهای شد، بحث مربوط به استفاده گروه

طرفدار محیط زیست که  یهاگروهکه از نظر مالی بضاعت زیادی ندارند و  ییهاگروهاجتماعی، مانند 

های اجتماعی این امکان را دارند تا در سایه در شبکه ،شوندیممعموالً در جوامع کمتر مورد توجه واقع 

ها به کاربرانشان این شبکه. اجتماعات مجازی تشکیل دهند هایشانیدگاهدامکانات اینترنت برای بیان 
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دهند که به ارتباط با یکدیگر و ایجاد و توزیع اطالعات به شکل ارزان و مؤثر بپردازند و این امکان را می

یک نظام ارتباطی متن  عنوانبهیافت واکنش و بازخورد نیز برخوردار شوند. فضای مجازی، از امکانات در

، هرچند که ضوابط این تولید محتوا از آیدیممحور، نظامی است که محتوای آن توسط کاربران فراهم 

 (.1394)دهدشتی و همکاران،  قبل مشخص شده باشد
قرار  های اجتماعی مجازی در اختیار کاربرانشانجدای از بحث مربوط به حوزه عمومی که شبکه

شناسان این مجازی اجتماعی در بین کار یهاشبکهدر مورد کارکردهای  هابحثدهند، یک سری از می

 طوربهجازی مامر نیز صورت پذیرفته است. البته برخی از این کارکردها ممکن است با کارکردهای فضای 

 .ی مجازی هستندهای اجتماعی از کارکردها نیز مختص به خود شبکهداشته باشند و برخ یپوشانهمکل، 
 ر بیان کرد:توان به شرح زیرا میهای مجازی کارکردهای اجتماعی شبکه

ها نمایند، در این شبکه یابییتهوبرای خود و گروه خود  اندیلماکارکرد اظهاری؛ از آنجا که افراد  -1

 .نمایندیممؤثری اظهار وجود  طوربه

 .آفریندیمراد با هم بودن و برقراری ارتباط نوعی حس اجتماع را میان اف کارکرد اجتماعی؛ -2
 .هیم شوندتوانند در اطالعات یکدیگر ساز طریق ارتباط، افراد می کارکرد آگهی بخشی؛ -3
 کارکرد کنترل -4

محیط های مشترک و تغییر گیری کنشهای مجازی اجتماعی سبب شکلارتباطات در این شبکه

های شوند، بلکه در شبکههای تعاملی و ارتباطی مجازی دیده میاین کارکردها نه تنها در شبکه. گرددمی

ویژه باید به کارکرد اجتماعی اشاره کرد که در برقراری شوند. در این میان، بهارتباطی واقعی نیز دیده می

ارد. اجتماعات مجازی در بستر اینترنت، با کمی اغراق، ارتباط در فضای مجازی نقش بسیار مهمی د

و همکاران،  1)کو ای نام بردعنوان جامعه مجازی یا شبکهان بهتواند که از آن میای را شکل دادهجامعه

2016 :9.) 
گیری یک فرهنگ است که تا های فردی و شکلنکته مهم در این اجتماعات، نحوه تعامل هویت

فرهنگ در جهان واقعی است و تا حدودی حاصل ابتکار و آزادی عمل در این فضای حدی بازتولید یک 

شود. از منظر هویتی نیز اگر به این موضوع های کمتری بر آن اعمال میجدید است که محدودیت

هستند  روروبههای اجتماعی مجازی با هویتی چندگانه، دورگه و پیوندی ، کاربران در شبکهنگریسته شود

های اجتماعی مجازی هویت خود را از طریق تا یک هویت یک دست و منسجم. افراد و کاربران در شبکه

ها را دارند. در بیشتر موارد این فعالیتهای گرافیکی و سایر موارد بیان میها، نشانهها، لینکنوشته

                                                           
1 Kou 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468232216301068#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468232216301068#!
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منظر توجه کرد که بحران هویت  باید از آن یژهوبهبه مسئله هویت . کنندهای تبلیغاتی رصد میشرکت

های جوامعی مانند ما تبدیل شده است. ها و نگرانیناشی از غربی شدن و همگن شدن به یکی از چالش

این نگرانی با توجه به نقش پررنگی که اینترنت و فضای مجازی در ترویج و اشاعه فرهنگ غربی بازی 

ن از نوعی هویت و فرهنگ تلفیقی و پیوندی که کند، دوچندان شده است. البته برخی از کارشناسامی

تام و تمام تسلیم فرهنگ غربی  طوربهدر واقعیت افراد  .برندگیرد نام میدر فضای مجازی شکل می

توان گردد که میحاصل می یندیفراو نوعی انتخاب در اینجا نیز وجود دارد. این هویت به مدد  شوندینم

هویت آن است که فرد فعاالنه در  یریگشکل یندفراآن را نوعی امتزاج فرهنگی نامید. نکته مهم در 

خود دست به یک نوع  یهاانتخاب. یعنی افراد با زندیمگری کند و دست به انتخابایجاد آن شرکت می

 (.71: 1395، بهادری جهرمی)باقری و زنند مقاومت نشانه شناختی در مقابل فرهنگ حاکم می
 مجازی های اجتماعيهای شبکهقابلیت -9-2

توانند برای اغلب نیازهای روست که کاربران اینترنتی میاز آنمجازی های اجتماعی استقبال از شبکه

توانند کاربران میمجازی های اجتماعی ها پاسخ مناسب بیابند. در شبکهسایتآنالین خود در این وب

ها و سایر موارد مندیرای خودشان بسازند که شامل مشخصات، تصاویر، عالقهب های شخصیپروفایل

افراد شود که هر کاربر لیستی از ها از جایی آغاز میسایتاین وب شدن ایشبکهاما  ؛است چنینیاین

تواند دوستان و آشنایانی شوند. هر کاربر میهای شخصی به یکدیگر متصل میکند و این پروفایلتهیه می

توانند با که در همان شبکه اجتماعی حضور دارند را به لیست خود بیفزاید. همچنین کاربران می

وند و لیست خود با افراد جدیدی آشنا ش هاآنمشخصات  مشاهدةهای کاربران و وجو در پروفایلجست

ها در سایتاست و این وب مجازی های اجتماعیترین امکانات شبکهابتدایی هااینتر کنند. را گسترده

های بیشتری در اختیار کاربران خود قرار دهند. امکانی شبیه به تا گزینه اندهای اخیر تالش کردهسال

های های روزانه و فضایی شبیه به سایتداشتها برای نوشتن مطالب کوتاه و یادها و میکروبالگوبالگ

وگوهای فوری میان کاربران، عکس برای قرار دادن تصاویر شخصی، ایجاد فضایی شبیه به چت برای گفت

ترین این های اینترنتی از جمله سادهوگو و صفحات هواداری شبیه به فرومهای گفتقابلیت ساختن اتاق

 (.9201مکاران، و ه 1آلوارز-سیاارگ) امکانات است

های شان امکانات دیگری از قبیل خبرخوانمتناسب با نوع موضوع فعالیتمجازی های اجتماعی شبکه

های کامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر وها و فایلیی آنالین، قابلیت آپلود کردن ویدهااینترنتی، بازی

که اغلب امکاناتی را که  شودمشاهده می ترتیبشان دارند. بدین هایهای شخصی را نیز در گزینهرسانه

                                                           
1 García-Álvarez 
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های هجا در شبککردند، یکسایت کسب میکاربران اینترنتی پیش از این از طریق مراجعه به چندین وب

دلیل نیست که کاربران بخش قابل توجهی از زمانی را که در اینترنت بی پسکنند. اجتماعی دریافت می

 (.178: 1392مهری،  )قبادی و ماعی حضور دارندهای اجتبرند در شبکهمی سر به

های اجتماعی مجازی تنها ابزارهای تکنولوژیکی جدیدی نیستند که امکانات جالب توجهی را شبکه

توان سایت میای وبهای اجتماعی را فراتر از گونهدر اختیار کاربران اینترنتی قرار داده باشند. شبکه

صادی و سیاسی گرفت که در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقت های جدیدی در نظرعنوان رسانهبه

اند، مواجه بوده هاآنهای اخیر با های اجتماعی در سالهایی که شبکهاند. چالشتغییراتی ایجاد کرده

 عنوانبههای اجتماعی از سویی اده است. شبکهقرار د تأثیرهایی فراتر از فضای مجازی را تحت حوزه

اند توجهی برای کاربران اینترنتی فراهم کردههای اجتماعی، امکانات تعاملی قابل های رسانهیکی از گونه

های ها با آسیباند. از سویی این شبکهبوده مؤثر فرایندهاو در افزایش مشارکت شهروندان در برخی 

رایت، اعتیاد مجازی، سوء استفاده از کودکان، هایی از قبیل حریم خصوصی، کپیای در حوزهگسترده

 .(198: 1394)حسین نظر،  اندچنینی مواجه بودهندزدی اطالعات و هویت و مواردی ای

مطرح  مجازی های اجتماعیشبکه ترین مباحثی است که همواره دربارهچالش حریم خصوصی از مهم

ها بخشی از اطالعات شخصی خود را در اینترنت منتشر بوده است. کاربران اینترنتی در این شبکه

اجتماعی  هایهای شبکهسایته داشته باشد. وببه همرا اهآنرای بتواند مخاطراتی کنند که میمی

های استفاده شرکتها کاربر را در اختیار دارند و امکان سوءحجم قابل توجهی از اطالعات شخصی میلیون

هاست. این این شبکه های اصلی مطرح شده دربارهها از این اطالعات همواره از دغدغهتجاری و دولت

الملل نیز ارتباطات بین اند. در حوزهارتباطات سیاسی را نیز متحول کرده رصهها همچنین عشبکه

حفظ  های اجتماعی محل توجه هستند و برخی کشورهای شرقی مانند چین و روسیه که دغدغهشبکه

اند کاربرانشان را از های اجتماعی بومی تالش کردهبا تقویت شبکه ،فرهنگ ملی برایشان اهمیت دارد

های های امریکایی هستند، دور کنند. شبکهالمللی که در مالکیت شرکتهای اجتماعی بینشبکه

 مؤثربه یکدیگر نیز  هاآناجتماعی و اقتصادی و نحوه تبدیل  های سرمایهاجتماعی همچنین بر شکل

 (.42: 1396جاللی، ) اندنصیب نگذاشتهاقتصاد را نیز بی اند و عرصهبوده

ها در فضای مجازی در کنار های اجتماعی و رشد این سایتران اینترنتی به شبکهافزایش توجه کارب

های اجتماعی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی شبکه طرح چنین مسائلی باعث شده مطالعه علمی درباره

 های علوم کامپیوتری که نخستین کارهای پژوهشی دربارهمورد توجه قرار گیرد. در کنار دانشکده

های علوم های اجتماعی در حوزهآغاز شده، حاال مباحث مربوط به شبکه هاآنای اجتماعی در هشبکه
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شناسی، مطالعات فرهنگی و غیره مورد توجه قرار گرفته سیاسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، روان

گیری و اینترنت خواهند داشت و تصمیم های اجتماعی سهم قابل توجهی در دنیای آیندهاست. شبکه

از طریق انجام مطالعات گسترده و رسیدن به شناخت  هاآنمواجه با  مناسب برای نحوهگذاری سیاست

 (.79: 1395ساز، چیت یزدی وتقوایی ) پذیر خواهد بوددقیق امکان

 بازاریابي مجازی )اینترنتي( -10-2

 مانند هاییراهرایانه،  چون هاییرسانه به امروزی جهان و اندجهانی نیازهای زاده الکترونیکی، تحوالت

 را بازارها ماهیت و نوع فناوری اطالعات است. نیازمند الکترونیکی هایتبادل مثل مبادالتی و اینترنت

 کامالً ماهیتی که است آورده وجود به مجازی و اینترنتی بازارهای عنوان با بازارهایی و کرده متحول

: 1394، سعیدی و رجوعی) است متفاوت هاآن درون مشتریان رفتار و دارند فیزیکی بازارهای با متفاوت

 و هستند محصوالت فروش برای ایهزینهکم و کارآمد بسیار ابزار اینترنتی و مجازی ازارهای(. ب256

 محیط در بازاریابی هایویژگی باید باشند، موفق الکترونیک بازاریابی در بخواهند که هاییشرکت

 -2، 1الکترونیک بازاریابی -1: همچون اصطالحاتید. کنن عمل آن اساس بر و بشناسند را الکترونیک

و بازاریابی  5بازاریابی مبتنی بر وب -5، 4ایازاریابی شبکهب -4، 3ازاریابی آنالینب -3، 2بازاریابی اینترنتی

های مختلفی برای موضوع یکسانی هستند و آن موضوع، استفاده از اینترنت و فناوریعناوین  6رقومی

 (.5: 1396، بیژنی)بازاریابی است  هایفعالیتدر  مرتبط با آن

 منظوربه الکترونیکی ارتباطات هایفناوری دیگر و اینترنت از استفاده با را بازاریابی(، 2010) 7مومین

 اینترنتی بازاریابی ساده، تعریف یک در. کندمی تعریف سودآور مسیر یک از و مشتریان نیاز کردن برآورده

 و مستقیم طوربه خدماتیا  محصوالت آن در که مجازی نمای یک عنوانبه اینترنت از استفاده یعنی

 بازاریابی آن به که مجازی بازاریابی. رسدمی فروش به یا و ارائه و معرفی مشتری به( آنالین) برخط

 و محصوالت فروش درآمد، کسب به شود،می گفته آنالین بازاریابی یا وب تحت بازاریابی الکترونیکی،

 سایتوب در که باشدمی هاییفعالیت شامل ساده بیان به. شودمی اطالق اینترنت طریق از خدمات ارائه

 با دنیا در سراسر کاربران تا گیردمی انجام اینترنتی هایسایتوب سایر و اجتماعی هایشبکه خود،

 (.47: 1397)قربانی،  اقدام کنند خدمات و محصوالت خرید به نسبت و شوند آشنا خدمات و محصوالت

                                                           
1 E-marketing 
2 Internet marketing 
3 Online marketing 
4 Network marketing 
5 Web-based marketing 
6 Digital marketing 
7 Mumin 
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 های تبلیغاتنظریه -11-2

 نظریه متقاعدسازی -2-11-1

 یا ایده )پذیرش نهایی برای تأثیرگذاری تبلیغاتی پیام 1لوئیس المو متقاعدسازی نظریه اساس بر

 گرفتن قرار توجه مورد تبلیغی هر هدف .کند جلب خود به را مخاطب توجه بتواند باید ابتدا کاال(، خرید

 نیز پیام فرستنده درباره هاآن قضاوت نحوه به مخاطبان بر پیام تأثیر واقع در. است مخاطبان سوی از

 تبلیغات اثربخشی بودن بر مخاطب ظاهری، مورد عالقه و منبع، جذابیت فیزیکی اعتبار و دارد بستگی

 معتبرتر او نظر در، باشد مخاطب اعتماد مورد بیشتر و باشد بیشتر منبع تخصص قدر هر دارد، تأثیر

 را مخاطب توجه .1 باید بتواند تبلیغاتی مطرح شد، پیام الگوی آیدا که از سوی لوئیس اساس بر. است

 مورد ایده یا کاال که کند متقاعد و تشویق کاال خرید به را او .3 کند، عالقه ایجاد او در .2 کند، جلب

 (.1389)محمدیان  .بپذیرد را هاایده آن یا بخرد را کاال آن باید او .4. کندمی برآورده را نظر نیازش

 نتیجه رد و مخاطب نگرش تغییر به که است تبلیغات در یندیفرا این نظریه، متقاعدسازی، بر اساس

 خالل در. شودیم منجر( رقیب کاالی خرید عدم یا نظر مورد کاالی خرید) کنندهمصرف رفتار تغییر

؛ کند تغییر یشناختروان یهاروش از استفاده با دیگران نگرش که شودیم کوشش یمتقاعدساز ندیفرا

 بر تکیه با را دیگران نگرش تا کوشیممی آن خالل در که است یندیفرا متقاعدسازی، ذهنیت بنابراین

 توأم ناتهیجا و عواطف برانگیختن با اگر و دهیم تغییر مخاطبان در شناخت ایجاد و منطقی استدالل

 رنگ و باشد همراه سازیشرطی از ایآمیزه و فشار و جبر بر تکیه با کهیدرصورت و است «ترغیب» شود

 مستتر «یدنرس باور به» و دلیل با پذیرش متقاعدسازی، در. است «وادارسازی» بگیرد خود به «رفتاری»

 .است

 ظریهن دو مبنای بر که است فنونی مجموعه و همیشگی و عمده هایتکنیک از یکی متقاعدسازی

 پیام گیرنده در ذنفو آن هدف که دانندیم ارتباطی فرایندی را اقناع. است شده یزیرهیپا ترغیب و اقناع

 دهدیم ارائه گیرنده به داوطلبانه شکلی به را رفتار یا نظر یک ترغیبی پیام یک که معنی به این است،

 .(1383 سعیدی و )کیا .شود واقع مؤثر پیام گیرنده یا مخاطب در پیام این که رودیم انتظار و

 این در .دارد دیتأک شونده ترغیب و کنندهبیترغ بودن پویا بر که است دوسویه فرایندی ترغیب ولی

 پاسخ شود رفع نیازهایشان یا برسند هایشانخواسته به تا کند کمک هاآن به که ترغیبی به افراد فرایند

 بنابراین؛ باشد داشته مدنظر را شونده ترغیب نیازهای باید کنندهترغیب که است دلیل همین به. دهندیم

                                                           
1 Lewis E   
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 رفتار ژهیوبه مشتریان، رفتار عینی شناخت مستلزم آن بودن اثربخش و تبلیغات در یزیربرنامه

 .است بازار محیط و رقبا خدمات، و کاال جمله از بازار در مهم و مرتبط اجزای سایر و کنندگانمصرف

 تلقیح نظریه -2-11-2

 افراد، بیشتر که معتقدند هاآن. ( هستند1961) 2پاپاجورجیس و 1گوایرمک نظریه، این سردمداران

 ممکن شود،می حمله باورها این به که هنگامی و است نگرفته قرار چالش معرض در که دارند باورهایی

 کردن مقاوم برای ایرویه تلقیح، اثر .بپردازد دفاع به که ندارد عادت فرد، زیرا کند؛ تغییر آسانی به است

 هاآن. دادند انجام تحقیقی فرضیه این آزمون برای محقق دو این .است تبلیغات ضد برابر در گروه یا فرد

 قبلی دادن قرار معرض در -حمایتی رویکرد که بود این اول فرضیه. دادند قرار آزمون مورد را فرضیه دو

 دادن قرار معرض در یعنی - تلقیح رویکرد از -کندمی تأیید را اساسی عقاید که هاییاستدالل با فرد

 از -کندمی حمله شخص عقاید به که دفاع برانگیزنده و ضعیف هایاستدالل از تعدادی با شخص قبلی

. باشد انفعالی مشارکت اثر باید که کردمی بحث نیز دوم فرضیه. دارد کمتری اثربخشی سازیایمن جهت

 عقاید که داد نشان هاآن تحقیقات نتایج. دادند انجام آمریکایی فرهنگ در عقاید درباره مطالعاتی هاآن

 .بود خواهند پذیرآسیب خیلی نشوند، مصون اگر

 ی ارتباطات در تبلیغاتهاهینظر -12-2

 نظریه نیازمندی -1-12-2

 عاملی مخاطب غاتتبلی : درگویدمیاست که  هانظریهآمریکایی از جمله این  گاس از نیازمندی نظریة

 و است باطارت آغازگر مخاطب و است آن نیازمند و پیام دریافت دنبال به دائماً و پویا و فعال است

 .نیست منفعل وجههیچبه

 نظریه تزریقي -2-12-2

 وی است، ارتباطات علوم هاینظریه از دیگر یکی 3چاکوتین سرژ از تزریقی یا گلوله جادوئی نظریة

 دادن قرار تأثیر تحت و محصول فروش برای و است منفعل و نیست فعال کنشگر مخاطب دارد: اعتقاد

 پیام به عواملی همانند تحریک احساسات افراد متوسل شوید تا کنید اطالعاتی بمباران را مخاطب باید او

های گیمردم هستند و به ویژ هایتودهدر این نوع ارتباط، مخاطب پیام، همه  .شودمی تزریق مخاطب به

 نظریه، این. داشت کارایی 1940 دهه در هانازی تبلیغات در نظریه نوع شود. اینآنان توجهی نمی

                                                           
 1 McGuire 
2 Papageorgis  
3 Chakhotin 
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 بیننده به که داندمی رسانه تفنگ از شده شلیک گلوله یک را هارسانه پیام گرافیکی، تئوری یک عنوانبه

 کامالً مخاطبان و شودمی تزریق مخاطب به مستقیم طوربه رسانه پیام نظریه این مطابق. کندمی برخورد

 .بگریزند هارسانه تأثیر از توانندنمی و اندمنفعل

 هاتبلیغ و تبلیغات در رسانه -13-2

معین در ازای  ت به وسیله یک متولیماها، کاالها و خدو ترفیع ایده ارائهتبلیغ عبارت است از 

 شود:اصلی تبلیغ مشخص میگی ژپرداخت پول. با دقت در تعریف مذکور چهار وی

 رود.ها، کاالها و خدمات بکار می. تبلیغ جهت ترفیع و ارائه ایده1

 گیرد.پرداخت وجه و پول صورت می ازای. تبلیغ در 2

 . تبلیغ متولی خاصی دارد.3

 . تبلیغ غیر شخصی است.4

گیرد، نمی بدین معنی که تبلیغات توسط فرد فروشنده به طور مستقیم و در مالقات با خریدار صورت

های شود. هزینههای تبلیغی نظیر رادیو و تلویزیون انجام میبلکه از طریق شخص ثالث و به وسیله رسانه

 (.1398 همکاران،و  های تجاری است )روستاترین فعالیتهزینهتبلیغات یکی از پر

 فن معنی، ترینکلی در تبلیغات: است کرده تعریف گونهاین را تبلیغات 1937 سال در الرسول

 تصویری ری،نوشتا گفتاری، است ممکن که است نمودگرها کاریدست راه از انسانی عمل بر اثرگذاری

 (1381 تانکاردن و سوری) باشد موسیقایی یا

-، شامل مجموعه، کاالها و خدمات خود(هاایدهد خود )رگاه ساختن دیگران در موآتبلیغات به معنای 

شود. یا یمگفتاری و دیداری است که برای رسیدن به اهداف مختلفی منتقل های نوشتاری، ای از پیام

های طبق تعریفی دیگر عبارت است از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل

اند ص شدهکه به نحوی در پیام مشخ ؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعیمختلف در مقابل دریافت وجه از م

 (.28: 1388)رحیمی پردنجانی، 

خریداران  باشد که در مردم و آنبلکه مقصد باید  هدف تبلیغ منحصراً در دست گرفتن بازار نیست،

 (.16: 1395آسایش، اعتماد و ایمان عمیق برای توسعه کارهای آینده به وجود آورد )

کنیم، ریشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل تبلیغات یاد می عنوانبهکه ما امروز عموماً از آن  آنچه همه

شد و رفته رفته توسعه  وکارکسبتبلیغات مانند بسیاری از رسوم دیگر وارد تجارت و  قرن بیستم دارد.

زیرا اوالً ؛ صنعتی، به دلیل باال رفتن حجم تولیدات، دیگر فروش مقوله راحتی نبود بیافت. بعد از انقال

ه، تمایز در بین محصوالت تولیدی از میان رفت و بیشتر محصوالت، استاندارد و یک به دلیل تولید انبو
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، اطالعات محصوالت و خدمات کنندهمصرفو  دکنندهیتولاد شدن فاصله بین زیشکل شدند. ثانیاً به علت 

های ارتباطی جدید نیاز به کانال ؛ لذاگرفتقرار نمی کنندگانمصرفمانند گذشته به سهولت در اختیار 

های جمعی، تبلیغات با اختراع ماشین چاپ و سپس رادیو، تلویزیون، اینترنت و دیگر رسانه احساس شد.

تا آن حد بوده است که امروزه بخش مهمی از  عت تبلیغاتنروز به روز رشد بیشتری یافت. رشد ص

ها و یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان عنوانبهو از تبلیغات  برگرفتهها را در های سازمانفعالیت

 (.16: 1395)آسایش، شود های تولیدی و خدماتی نام برده میشرکت

ی خاص هاهای هر دوره ویژگیتبلیغات طی گذر زمان تغییرات زیادی داشته و متناسب با پیشرفت

عاتی شاهد به های ارتباطی و اطالهای شگرف در عرصه فناوریخود را دارا بوده است. امروزه با پیشرفت

ا از رهای جدیدی از تبلیغات هستیم که طیف متنوعی از اشکال گوناگون تبلیغات وجود آمدن شکل

غات دیجیتالی، های موبایل، تبلیاز طریق گوشی تبلیغات بر روی تابلوهای کامپیوتری گرفته تا تبلیغات

ای فروش هتبلیغات اینتراکتیو و تبلیغات در شبکه جهانی اینترنت و البته تبلیغات از طریق شبکه

 (.1388تلویزیونی )اکثیری منفرد، 

شود.  کند، تبیینهایی که در صنعت و اجتماع بازی میتواند بر اساس نقشتبلیغات همچنین می

 از: اندعبارتمختلف تبلیغات  یهانقش

 نقش بازاریابی -

 نقش ارتباطی -

 نقش اقتصادی -

 (.17: 1395)آسایش، نقش اجتماعی  -

 نقش بازاریابي -1-13-2

برد به کار می کنندهبرای ارضای نیازهای مصرف وکارکسببازاریابی، فراگردی راهبردی است که یک 

رتباطات کند. چهار تکنیک ادرخواست کاال اقدام میکننده از طریق این فراگرد، نسبت به و مصرف

 (18: 1395آسایش، باشد )بازاریابی عبارت از تبلیغات، ترویج فروش، روابط عمومی و فروش شخصی می

 نقش ارتباطي -2-13-2

محل بازار،  تبلیغات، شکلی از ارتباطات جمعی است که انواع مختلف اطالعات مربوط به بازار را در

ری که از دهد. تبلیغات از طریق خلق تصویمی انتقالبه قصد همخوان کردن خریداران و فروشندگان، 

 (.هماندهد )تغییر میکند و نیز شکل آن را رود، محصولی را معرفی میهای بال واسطه فراتر میواقعیت
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 نقش اقتصادی -3-13-2

بازار  دو مکتب اصلی فکری در خصوص آثار تبلیغات بر اقتصاد، مکتب قدرت بازار و مکتب رقابت

اریابان برای است. بر اساس مکتب قدرت بازار، تبلیغات، ابزار ارتباطات اقناعی و ترغیبی است که باز

زار، تبلیغات روند. در مقابل مکتب رقابت باکاال به کار میکنندگان از قیمت منحرف کردن توجه مصرف

دهد و رقابت یش میرا نسبت به قیمت افزا کنندهمصرفداند که حساسیت العاتی میرا به مثابه منبع اط

 )همان(. زدیانگیبرمرا 

 نقش اجتماعي -4-13-2

ها وآوریچگونه از این نآموزد که دهد و میتبلیغات در خصوص محصوالت جدید به ما اطالعات می

ری کنیم گیها را مقایسه و آگاهانه تصمیمکند که محصوالت و کیفیتبه ما کمک میاستفاده کنیم، 

برای  وکند ریزی تبلیغات پیام مناسب را با مخاطب مناسب هماهنگ میبرنامه (19: 1395)آسایش، 

 بسه عنصر اساسی، قل گریدعبارتبه؛ کنددستیابی به مخاطب، آن را از یک رسانه مناسب ارائه می

 دهند:راهبرد تبلیغاتی را تشکیل می

  که به چه کسانی دست یابند؟ آن استدر نظر گرفتن مخاطب: تالش 

 خواهید به آنان بگویید؟راهبرد پیام: چه چیزی را می 

 همان(.ای: کی و کجا به آنان دست خواهید یافت )راهبرد رسانه 

زی کننده، نقش مهمی را باحسب اشخاصی که در رساندن آن به مصرفتوان بر تبلیغات را می

 از: اندعبارتکنند، تعریف کرد. پنج بازیگر اصلی در دنیای تبلیغات می

 کننده )صاحب آگهی(تبلیغ (1

 مؤسسه تبلیغاتی (2

 رسانه (3

 فروشندگان خدمات (4

 همان(.مخاطبان ) (5

 قدرت تبلیغات -14-2

 کنیم فکر این به ما نیست نیازی دیگر که است شده فراگیر ایاندازه به جدید عصر در تبلیغات قدرت

 چون باشیم؛ ارتباط در افرادی چه با حتی و بخریم چیزهایی چه باید یا داریم نیاز چیزی چه به که
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 تبلیغات قدرت همان این و گذاردمی ریتأث ما زندگی هایجنبه تمام روی گسترده صورتبه تبلیغات

 .باشیم آگاه آن از باید که است

 یهاشبکه در دقیقه یک ،گذرانندیم وقت اینترنت در افراد که یاقهیدق چهار هر از آمار طبق

سازمان  گزارش طبق همچنین. شودیم هم ترشیب حتی برخی برای آمار این. شودیم صرف اجتماعی

 کنندیم استفاده اینترنت از ایران جمعیت از IWS= InternteWorldState) 68.5%( 1اینترنت جهانی

 تأمل جای آمار این. است بوده 2000 سال از پس سال 16 در درصدی 1700 رشد حاصل رقم این که

 اینترنت فضای از و باشیم روز به باید آن رشد و بیزینس یک ماندگاری و بقا برای بدانیم آنکه برای دارد

 .کنیم استفاده خوبی به

رقرار کردن با ببرای دنبال کردن اخبار روز، ارتباط  ایرانی یا خارجی این روزها بسیاری از کاربران

های اجتماعی مختلف مانند های مختلف از شبکهدوستان خود و حتی خرید آنالین از فروشگاه

د یک نتوانمیمجازی اجتماعی  یهاشبکهکنند. از این رو تلگرام استفاده مییا و  آپواتس ،اینستاگرام

 یهاشبکهتبلیغات در  وکار باشد که بافرصتی ارزشمند برای گسترش کسبمحیط خوب و 

 .توان به این هدف رسیدمی اجتماعی

 هایشبکه بازاریابی صنعت در( Social Examiner) اگزمینر اجتماعی رسانه شرکت ،2015 سال در

 آن از اکیح مطالعات این نتیجه که داد انجام مطالعاتی جهان سراسر از بازاریاب 3700 روی اجتماعی

 استفاده( اجتماعی یهاشبکه بازاریابی) نوین بازیابی روش از حاضر حال در هابازاریاب از %96 بود

 یهارسانه بازاریابی عنصر به وکارکسب رشد برای که اندکرده بازگو افراد از %92 میان این در. کنندمی

 گسترش و وکارکسب رشد در سزایی به اهمیت اجتماعی یهاشبکه در تبلیغات؛ لذا است نیاز اجتماعی

 .دارد آن

 اهمیت تبلیغات در ایران -15-2

 نفر هزار 700 و میلیون IWS= InternteWorldState)، 56( 2جهانی اینترنت سازمان گزارش طبق

 تجاری برندهای برای را خوبی فرصت اجتماعی یهاشبکه رونیازا هستند، اینترنت کاربران ایران مردم از

 کسب درآمد و کرده جذب را کاربران بتوانند اجتماعی یهاشبکه و اینترنت طریق از تا است کرده فراهم

 کنند.

                                                           
1 https://www.internetworldstats.com 
2 https://www.internetworldstats.com  

https://www.internetworldstats.com/
https://www.internetworldstats.com/
https://www.internetworldstats.com/
https://www.internetworldstats.com/
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 ایرانی برانکار که است کرده اعالم ارتباطات وزیر معاون مهر، خبرگزاری توسط شده اعالم آمار طبق

 نوین بازاریابان رونیازا. کنندمی صرف اجتماعی یهاشبکه در را خود وقت از دقیقه 4 و ساعت 1 روزانه

 از بسیاری این بر عالوه. کنندمی توصیه وکارهاکسب از بسیاری به را اجتماعی یهاشبکه در تبلیغات

 اراده مخاطبین یگذارهدف و تبلیغات برای امکاناتی خودشان اینستاگرام، و بوکسیف مثل هاشبکه

 بوکسیف و تلگرام ،آپواتس ،اینستاگرام مانند مختلفی یهاشبکه از ایران در حاضر حال در. اندداده

 .شودمی استفاده تبلیغات برای

 شبکه ارترینپرطرفد و ترینمحبوب از یکی به تبدیل اینستاگرامدر حال حاضر نیز،  اینستاگرام:

 14 الی 10 نبی اینستاگرام حاضر حال در شده اعالم آمار طبق. است شده ایرانی کاربران برای اجتماعی

 تعامل رشد ،(Forrester) فارستر شرکت بازار تحقیقات طبق این بر عالوه و دارد ایرانی کاربر میلیون

 نصاحبا از بسیاری رونیازا است، بود برابر 400 توییتر و بوکسیف به نسبت اینستاگرام در کاربران

 که دارد مختلفی هایبلیتقا و الگوریتم اینستاگرام .کنندمی شروع اینستاگرام از را تبلیغات ،وکارکسب

 قابلیت به توانمی اینستاگرام هایویژگی از. داد انجام هوشمندانه تبلیغات توانمی هاآن از استفاده با

 ارزیابی) هاهشتگ پیگیری ،(templates for story) آماده الگوهای از استفاده صفحه، کردن تجاری

 .کرد رهاشا غیره و insight منو از دیگر آماری اطالعات و صفحه از بازدید میزان ،(هشتگ ایمپرشن

 صوتی مکالمه و دادن پیام برای بیشتر و است موبایل رسانپیام اپلیکیشن یک آپواتس پ:آواتس

 بخصوص آن، کاربران ادتعد و بوده رایگان اپلیکیشن این که آنجا از اما شود؛می استفاده آن از تصویری یا

 مختلف امکانات. است کرده ایجاد تبلیغ در وکارهاکسب یبرا خوبی فرصت است، زیاد ایرانی، کاربران

 غیره و متن و وویدی عکس، هایفرمت در مختلف مطالب یگذاراشتراک زدن، گروه امکان مثلآپ واتس

 .باشد مناسب شما وکارکسب تبلیغاتی هایکمپین از برخی برای تواندمی

 آن از بسیاری ایرانی کاربران همچنان اما است؛ شده فیلتر ایران کشور در تلگرام رسانامیپ تلگرام:

 45 حدود تلگرام، است، داده ارائه 1financialtribune.com سایتوب که آماری طبق. کنندمی استفاده

 برقراری برای خوب فرصت یک تواندمی تلگرام زیاد بسیار امکانات نماند ناگفته و دارد ایرانی کاربر میلیون

 کانال، گروه، ایجاد به توانمی تلگرام هایویژگی از. باشد هاآن هدف مخاطبین و وکارهاکسب بین ارتباط

 برای تلگرام ربات از گیریبهره مطالب، گذاریاشتراک پیام، هر بازدید میزان ارزیابی ،یریگیرأ امکان

 .کرد اشاره غیره و محتوا کردن دارلینک کانال، در گذاشتن کامنت امکان خود، کانال مدیریت

                                                           
1 financialtribune.com  
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 میان در بوکسیف همچنان اما اندآورده روی اینستاگرام به بوکسیف کاربران از بسیاری :بوکسیف

 شبکه در بلیغاتت رو این از. دارد کاربران میزان در را اول رتبه آمریکا، خصوصبه خارجی، کشورهای

 که چرا باشد؛ سودمند بسیار تواندمی المللیبین یوکارهاکسب صاحبان برای بوکسیف اجتماعی

 صفحه یک توانیدمی شما مثال طور به. است داده ارائه را تبلیغات برای مختلفی امکانات بوکسیف

 Facebook           کمک به توانیدمی تبلیغات از قبل کنید، ایجاد را خود وکارکسب مخصوص بیزنسی

Ads manager صرف زینهه کنید، انتخاب را خود هدف مخاطبین کنید، گذاریهدف خود تبلیغات برای 

 نمایش هب از پس و کنید انتخاب آن برای وویدی یا و تصویر متن، کنید، مشخص را تبلیغات برای شده

 که یدباش  News Feed   نامه به برنامه راست سمت ستون در آن گرفتن قرار شاهد تبلیغات گذاشتن

 .شودمی گذاشته نمایش به مخاطبان شبکه برای

 تبلیغات تجاری انواع -16-2

مهم است  اریبس هستند و یتجار غاتیتبلشود، یانجام م هاو شرکت وکارکسبکه در  یغاتیانواع تبل

 رایز، دارد یاریسب تیهم اهم غیانجام شود. انتخاب نوع تبل یاو حرفه یاصول صورتبه غاتیتبل نیکه ا

 رود.میبه هدر  هیپول و سرماشود، اگر درست انتخاب ن

که  یدتم یعنی ؛آن است تأثیرگذاریمدت زمان  غات،یاز عوامل مهم در انتخاب نوع تبل گرید یکی

 سوددهیبه  وکارکسب نیبرگردد و همچن شود،پرداخت  غاتیتبل یکه برا یانهیکشد تا هزیطول م

 .و مشاغل مختلف فرق دارد عیدر صنا یبه نقطه سودده دنیرس زمانمدتاما  ؛برسد

به  دنیمدت زمان رس دیبا ،شودیم اندازیراهکم  اریبس یاهیکوچک که با سرما وکارهایکسب در

توسعه  یندارد و برا غاتیتبل کردن در نهیهز یبرا یشخص پول چندان رایز ؛باشد ترکوتاه یسودده

)تیموری،  دفروش دار قیدرآمد از طر افتیو در یبه جذب مشتر ازیخود از همان ابتدا ن وکارکسب

1398.) 

 قیرا از چند طر رداستفاده ک هاآنمختلف از  یکار یهانهیدر زم انتویکه م یغاتیتبل، طورکلیبه

 :توان انجام دادیم

 تبلیغات شنیداری -

 تبلیغات دیداری -

 ییتبلیغات محتوا -
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 شنیداریتبلیغات  -2-16-1

یا صوتی  یشنیدار غاتیشود را تبلیانجام م خدمات ایکاال  یصدا جهت معرف قیکه از طر یغاتیبلت 

شوده شده و گها انسان ینو در زندگ یچهیانتقال صدا در تیو ظهور قابل ستمینامند. با شروع قرن بیم

ها روش ورشاهد ظه نکهیشناخته شد. با ا تاغیتبل یبرا یدیابزار کل کی عنوانبه زیصدا ن یبعد از مدت

ست. هنوز خود را حفظ کرده ا گاهیجا یصوت غاتیاما هنوز هم تبل میهست یدیجد یغاتیتبل یو بسترها

در  یصوت غاتیتبل نیهمچن. هستند یصوت غاتیاز تبل یمیشاهد حجم عظ یمعمول یهاویهم اکثر راد

 (1398موری، )تی دارند یقابل توجه اریبس گاهیجا زیهمراه ن یهابر تلفن یمبتن یفناور دیجد یبسترها

 خریدن احتمال پادکست، تبلیغات معتقدند شنوندگان از درصد 65 که دهدمی نشان هاگزارش

 از گویندمی وندگانشن از درصد 45 که دهدمی نشان دیگری گزارش. بردمی باال را شدهتبلیغ محصول

 کاال به که معتقدند درصد 42. رودمی باال شدهتبلیغ محصول برند وبسایت از بازدید احتمال طریق، این

 تبلیغات این از هک بودند معتقد درصد 37 نهایت، در و کنندمی فکر بیشتر شدهتبلیغ جدید خدمت یا

 .کنندمی استفاده برندها درباره تحقیق برای

 شود، همچنینجام میان های موسیقیمانند رادیو و برخی سایت ییهارسانه شنیداری درتبلیغات 

 بزرگ ایدنی از کوچکی بخش (تبلیغاتی هایآگهی پایان در صوتی کوتاه قطعات) شنیداری لوگوهای

 واقعیت هایسازیفعال برای وضعیتی شنیداری هایموسیقی. آیندمی شمار به شنیداری برندسازی

 نظر از را برند که است این آنها ارزش بیشترین شاید. برندسازی فضاهای و محصول صدای مجازی،

 .دنکنمی منسجم حسی

 خدرهای دیجیتالیم -1-1-16-2

«Drugs Digital» فناوری وجهه پررنگ یا دیجیتال فناوری از استفاده به که است علمی مقوله یک 

 از بعضی که دارد سالمتی اشاره خدمات و محصوالت از وسیعی دایره تولید و طراحی در دیجیتال

         عبارت(. همچنین 2014، 1کارنفرد)باشد  نیز دیجیتالی مخدرهای تواندمی آن اندازهایچشم

«Drugs Cyber» از  معتبر نسخه بدون داروها و مخدرها خریدوفروش به دیجیتالی مخدرهای عالوه بر

 دست به این طریق از که دیجیتالی و فیزیکی مخدرهایی و داروها و مجازی فضای طریق از پزشک یسو

 (.2009، 2اورزیوشود )می اطالق ،ندیآیم

                                                           
1 Cornford 
2 Orizio 
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 با شده تولید هایپالس با توانندمیخاصی هستند که  صوتی هایفایلمخدرهای دیجیتالی، 

 متفاوت تجربه و بگذارند مغز مختلف هایبخش بر خاصی ریتأث گوش، هر برای متفاوت هایفرکانس

 در شده پخش هایفرکانس اختالف این آورند؛ وجود به مغز در را سنتی و صنعتی محرک و موادمخدر

 مرفین، اسید، تریاک، کوکائین، همچون محرک و موادمخدر از هریک متفاوت اثر توانندمی هرگوش

 مغز در را الکل حتی و دیگر مواد از بسیاری و ریتالین ،جوانایمار حشیش، هروئین، کراک، آدرنالین،

 این دهنده ارائه هایسایت از برخی حتی که است درحالی این. کنند سازیشبیه کنندگانمصرف

 مختلف هایبخش در را هامحرک و مخدرها این ها،آن از یک هر ریتأث به توجه با دیجیتالی، مخدرهای

 اند.کرده بندیطبقهموجود،  هایمحرک و مخدرها از هریک ریتأث با مطابق و

 

 

 

 

 

 

 

 مخدرهای دیجیتالی: 5-2شکل 

 

 در و است مختلف حس 155 دارای که اندنشان داده شده MP3 فرمت با هاییفایل ،5-2شکل  در

. باشدمی رایج مخدر موارد اندشده مشخص قرمز عالمت با که مواردی. کندمی ایجاد را هاحس این مغز

 .است مشخص تصویر در که کنندمی ایجاد مخدرها حس بر عالوه مختلفی هایحس صداها این البته

 ایالت موادمخدر با مبارزه دفتر که بود یااندازهبه دیجیتالی مخدرهای این از استفادهاثرات مخرب 

 موارد این مصرف به نسبت مرکز، این به واصله هاگزارش برخی اساس بر و 2013 سال در اوکالهاما



 

59 

 

 هایفایل این از استفاده موج عربی، کشورهای یهاگزارش هیبر پا که است حالی در این داد؛ هشدار

 .هستند دیجیتالی مخدرهای این تجربه دنبال به عرب جوانان از بسیاری و رسیده کشورها این به صوتی

 تبلیغات دیداری -2-16-2

. عات استانتقال و درک اطال یبرا یرگذاریتأثروش  ،غاتیتبل یبرا یدارید یهاراهاز  استفاده

، ینترنتیا غاتی، تبلیغاتیتبل یزرهایتبیلبوردها،  ون،یزیتلو چونهایی دیداری از طریق رسانه غاتیبلت

 ییهاکهشبی، مجاز یفضاها ون،یزیتلو قیاز طر یمصرف یمتحرک و کاالها غاتیروزنامه و مجالت، تبل

 (1398)تیموری، تواند مؤثر باشد می... و وبیوتیمثل آپارات، 

 تبلیغات محتوایي -2-16-3

مختلف در مورد  یهامکاناست که در  نیا غاتیتبل نهیدر زم مؤثرمهم و  یلیخ یهاوهیاز ش یکی

 .خواهد بود رگذاریتأث اریکه بس دهدمیکاال و خدمات اطالعات  یمحتوا

 تیریمد یهایاستراتژاز  یکی ییمحتوا غاتی. تبلستین غاتیمحتوا منظور نوشتن متن تبل غاتیتبل

و مرورگرها  یپول یهاکانال قیپخش آن از طر یکه هدف اصل محتوا است دیتول منظوربه یابیبازار

 (.1398)تیموری،  باشدیم

منظور تولید محتوایی است که هدف اصلی توزیع آن از محتوایی یک استراتژی بازاریابی به یغاتتبل

طور طبیعی، تبلیغات محتوایی منظور افزودن ارزش به مخاطب است. بههای پولی و بهطریق کانال

ن است، )استراتژی جامع و فراگیر( و تبلیغاتی که هماهنگ و مناسب با زیرساخت توزیع و ارائه آ

که تمامی انواع محتوا اغلب بر روی وبالگ برند روند. درحالیدست هم و با یکدیگر پیش میبهدست

شوند، تولید های اجتماعی مختلف منتشر میها و کانالمرتبط با خودش منتشرشده و از طریق شبکه

طورکلی وند، بهشیمهای مشابه با آن تولید های پولی و شیوهمحتوایی که برای توزیع از طریق کانال

 .متفاوت است

شوند، سازی نتایج موتورهای جستجو )سئو( تولید میمحتوایی که با توجه به اصول کلی بهینه

کلمات کلیدی بهره ببرند. محتوایی  یهای ایجادشده برای جستجوتوجهی از فرصتطور قابلتوانند بهمی

توانند به شکلی طراحی شوند که قابل اند میهای اجتماعی تولیدشدهکه با در نظر داشتن شبکه

 .باشندمصرف توسط عموم میصورت بصری و قابلگذاری باشند و بنابراین عمدتاً بهاشتراک

توانند به موضوعاتی شده است، میهای پولی تهیهمحتوایی که لزوماً باهدف توزیع از طریق کانال

گیرند یا خیلی قابلیت و قرار نمیصورت عادی و فعال توسط مردم مورد جستجبپردازند که به

توانند بسیار اثرگذار باشند. این نوع از محتوا به برندها فرصتی نهایت می گذاری ندارند، اما دراشتراک
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های برای ارائه محتوای شخصی به مخاطبین بدون در نظر داشتن قوانین عمومی جستجو یا شبکه

دهد. به عبارتی این نوع از محتوا لزوماً بر هدف ا میها توسط مردم رمنظور دیده شدن آناجتماعی به

 (.1399)احمدیان،  باشندنهایی، یعنی همان تأثیرگذار بودن، متمرکز می

 های اجتماعيهای ورود و فعالیت در شبکهراه -17-2
 :ستا زیر قرار به اجتماعی هایشبکه در فعالیت و کار به شروع هایراه تریناصلی

  اینترنتی تبلیغات -1

 هاوبالگ -2

 هاموفر و هاانجمن اداره و تشکیل -3

 خبری هایفیلم و مقاالت گذاریاشتراک به -4

 شرکت سایتوب به کاربران هدایت برای پروفایلی ایجاد -5

 (.6: 2010، 1کاربران )جروینگ صفحه به شرکت به مربوط وقایع ارسال -6

 های اجتماعياهمیت تجاری شبکه -18-2

یا کسب توجه به یک موضوع از طریق  تیساوبهای اجتماعی مجازی، ایجاد ترافیک بازاریابی رسانه

 روش تالشی است برای جلب انبوه مخاطبان برای کسب سود بیشتر که نیاست. ا یاجتماع یهارسانه

 جادیای معموالً بر تالش برا یاجتماع یهاشبکه یابیبازار یهاشود. برنامههای کوچک عاید میمقیاس در

را  جلب و خوانندگان 2هامآن بتوانند توجه مخاطبان را در پلتفر کمک تمرکز دارند که به ییمحتوا

« تبلیغ دهان به دهان الکترونیکی»های اجتماعی کنند. آن در بین شبکه 3گذاریتشویق به اشتراک

(4EWOM به )برای مثال وب نترنتیا قیکنندگان از طراشاره دارد که مصرف یهر گونه اظهارنظر(-

( در رابطه با یک رخداد، کاال، خدمات، 8و فیدهای خبری 7های فوری، پیام6های اجتماعی، شبکه5هاسایت

گذارند. زمانی که پیام اشاره شده از کاربران به کاربر دیگر پخش و بر ، یا شرکت به اشتراک می9برند

 یابیبازار ینوعگیری آید، نتیجه آن شکلع شخص ثالث و موثق میفرض پیچیده شود، چون از یک منب

                                                           
1 Jerving 
2 Platforms 
3 Share 
4 Electronic word-of-mouth marketing 
5 Web sites 
6 Social networks 
7 Instant messaging 
8 News feeds 
9 Brand 
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های اجتماعی رسانه از توان فرایند استفادهمی نیبنابرا؛ است یپول رسانهبه وجود آمده در عوض  رسانهدر 

 (.2013، 1)دومینگوس بیان کرد لیو سود ویژه را در چهار سطح به شرح ذ وکارکسببرای رونق 

 بازاریابی جدید هایتدوین سیاست -

 های اجتماعیهای شبکهنظارت و مدیریت فعالیت -

 دوره ارزیابی نتایج -

 ها در صورت لزوماصالح طرح -

گذارد که این می وکارکسبهای اجتماعی مجازی، از بسیاری جهات تأثیر به سزایی در تجارت رسانه

 از: اندعبارتتأثیرات 

اطات با آل و قوی تعامالت و ارتبیک روش ایدهراه رسیدن مؤثر به مخاطبان: به دست آوردن  -

 تماعی.های اجساختن یک جامعه به کمک اشتراکات اطالعاتی و مطالب ارزشمند در سیستم عامل شبکه

معنادار  ایجاد یک جامعه نامدار )نام تجاری تأثیرگذار(: طرفداران این روش از طریق تعامل -

 دهند.خویش را بهبود می وکارکسبآنالین و آفالین 

ی های جذاب و قابل تنظیم بر روجذب بدون زحمت طرفداران: از طریق اضافه کردن لینک -

ی های اجتماعهای رسانهتوان برای مشتریان سایتشرکت، بدون زحمت و دردسر، می تیساوب

 طرفداران متعدد جذب کرد.

های سایت بخش نیترمحبوبها جزء های سفارشی در کلیه رسانه: فیلم2فیلم یگذاراشتراکبه  -

برنامه کاربردی  صورتبهها شود و در شرکتیک پیام به اشتراک گذاشته می صورتبهاست که 

 شود.بصری استفاده می صورتبهو  فردمنحصربه

نشانه هدفمند بودن  وکارکسبدر صفحات  بوکسیف: تجربه تکامل 3بوکقدرت بازاریابی فیس -

 هاست.آن برای شرکت

ای اجتماعی برای هآنالین: استفاده از قدرت بازاریابی رسانه صورتبهبهبود و ارتقای معروفیت  -

 وکارکسبترویج مأموریت شرکت از طریق مدیریت آنالین و معرفی 

ها، درگیر و دخیل کردن احساسات مشتریان از طریق به اشتراک گذاشتن به روز عکس -

 و اخبار شرکت 4رویدادها

                                                           
1 Domingos 
2 Share videos 
3 Facebook 
4 Events 
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هایی با مشخصات بیشتر برای ایجاد یک ارتباط با متخصصان دیگر: استفاده از لینکبرقراری  -

 (.147: 2013، 1معرفی بهتر و جلب همکاری افراد بالقوه )کیتزمان

 های اجتماعي مجازیمزایا و معایب بازاریابي و تبلیغات در شبکه -19-2

 رقابت رپ بازار در را خود موقعیت و بمانند باقی تفعالی عرصه در بخواهند اگر های تجاریشرکت

 هاییشرکت مورد در امر این. داشت نخواهند تبلیغات از نوع این کارگیریبه جز ایچاره ،کنند حفظ امروز

 .داشت خواهد بارزتری مصداق کنند، تفعالی جهانی سطح در بخواهند که

 با. تاس خود خاص هایویژگی دارای آن شکل هر که است مختلفی اشکال دارای اینترنتی تبلیغات

 ترنتیاین تبلیغات متناسب شکلبا  باید مخاطبان، هایویژگی محصول، نوع تبلیغات، هدف به توجه

 تعداد و شود روز هب تواندمی روز هر اندک، هزینه با اینترنتی تبلیغات(. 41: 1391نی، وا)رض شود انتخاب

 تبلیغاتی هایرسانه سایر از ترارزان و گیردمی بر در دنیا سرتاسر در را خریداران از زیادی بسیار یبالقوه

 .است مجله و روزنامه و تلویزیون و رادیو مانند

 در اجتماعی هایشبکه از کاربران استفاده میزان و تأثیر از 2Hootsuite سایتوب که آماری طبق

 :است داده گزارش 2020 سال

 همین که اچر است؛ گذاشته تأثیر دیجیتالی کاربران از %97 روی اجتماعی هایشبکه در تبلیغات 

 .روندمی شمار به وکارهاکسب اینترنتی مشتریان جز درصد 97

 84 %استفاده اجتماعی هایشبکه به دسترسی برای اینترنت از که اندبوده کسانی تنها کاربران از 

 .اندکرده

 50% جهان در نفر یونبیل 3.8 حدود یعنی کنندمی استفاده اجتماعی هایشبکه از جهانی جمعیت از 

 .است داشته 2019 سال به نسبت درصدی 9.2 افزایش که

 هشد گزارش Hootsuite سایتوب توسط که 2020 سال در شده گزارش جهانی آمار طبقهمچنین 

 یعنی) .گذرانندمی هاشبکه در را خود روزانه وقت از دقیقه 24 و ساعت 2 افراد میانگین طور به، است

 ،نیز جهانی ینمیانگ طبق .(شودمی وگذارگشت صرف هستند اینترنت در که ساعتی 3 هر از ساعت 1

 .کنندمی هاشبکهاین  صرف را خود روز از ساعت 3 حدود سال، 24 تا 16 سن بین افراد

 است، داده انجام سال 46 تا سال 22 سنی بازه روی 3GlobalWeblndex جهانی شرکت که آماری طبق

 .گذرانندمی وقت هاشبکه در کمتر گاهی یا و ساعت 3 میانگین افراد این

                                                           
1 Kietzman 
2 Hootsuite 
3 GlobalWeblndex 



 

63 

 

 سایتوب همان سراغ به دقیقاً نفر یک کند،می استفاده اینترنت از که کاربری 4 هر از طورکلیبهپس 

 افراد عموم عنیی این. است سرگرم آن با محدودی ساعت و دارد کار آن با واقعاً که رودمی اپلیکیشنی

 .گذرانندمی وقت اجتماعی هایشبکه و اینترنت در زمانی محدودیت بدون

 توانیم میان آن از که دارد یتسن تبلیغات به نسبت زیادی هایتزیم اینترنت در تبلیغهمچنین 

 :برد نام را زیر موارد

 ایجاد مخاطب و کنندهتبلیغ بین دوطرفه ارتباط یک اینترنتی تبلیغات: دوطرفه ارتباط ایجاد 

 در را خود االتسؤ و بدهند بازخورد قادرند بلکه ،کنندمی دریافت را تبلیغات تنها نه مخاطبان .کندمی

 کنند. مطرح کنندگانتبلیغ با محصوالت مورد

 دسترسی مستقیم، پیوند یک با اینترنتی تبلیغات: محصوالت لیست به 1مستقیم پیوند یک ایجاد 

 مبادله به منجر غالباً قابلیت این. سازدمی فراهم مخاطبان برای را مرتبط محصوالت اطالعات به

 شود.می تجاری تعامالت افزایش و محصوالت

 هدف برای متنوعی هایروش از اینترنتی تبلیغات در: مشتریان پویای و ایستا گیریهدف توانایی-

 این. شودمی استفاده اپوی یا ایستا صورتبه تبلیغات نمایش و ارائه انتخاب، منظوربه مشتریان گیری

 .باشند اطالعات پویای مبادله و شخصی اطالعات صفحه، محتوای اساس بر است ممکن هاروش

 روزهای مامت در و است جهانی دسترسی دارای اینترنتی تبلیغات: روزیشبانه و جهانی دسترسی 

 آن بازار گسترش و مشاهده قابلیت افزایش موجب این که باشدمی دسترس در روز ساعت تمام و سال

 شود.می

 ،بروز و رینگهدا نمایش، ویژگی دارای اینترنتی تبلیغات: آسان رسانی روز به و نگهداری ارسال 

 تبلیغات اجرای و تهیه فرایند کاهش. باشدمی آن دیجیتالی ماهیت دلیل به این که است آسان رسانی

 .شودمی تلقی ویژگی این نتایج جمله از

 ردگیری قابلیت از دیجیتالی، ماهیت دلیل به اینترنتی تبلیغات: باال ردگیری و گیریاندازه قابلیت 

 سنجش و دعملکر ارزیابی ردگیری، برای گوناگونی هایروش از. است برخوردار باالیی گیریاندازه و

 .شودمی استفاده اینترنتی تبلیغات اثربخشی

 را هاپیام توانمی مخاطبان، مشخص و دقیق دادن قرار هدف قابلیت دلیل به: آگهی پیام طراحی 

 شناسایی را مخاطبان دقیقاً ما که هنگامی. کرد طراحی مخاطبان، معین هایخواسته و نیازها جذب برای

                                                           
1 Direct Link 
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 آگهی پیام رو این از. آیدمی دست به هاآن هایخواسته و نیازها خصوص در بهتری اطالعات، کنیممی

 .بود خواهد ترجذاب بسیار ما

 انجام نیز را فروش بالفاصله توانمی آگهی نمایش از پس تبلیغات از نوع این در: فروش قابلیت 

 (.43: 1391)رضوانی،  داد

 :کرد عنوان را زیر موارد توانمی اجتماعی هایشبکه در بازاریابی مزایای دیگر از

 مشتریان بین در برند و محصول از آگاهی افزایش 

 سایتوب بازدیدکنندگان تعداد افزایش 

 1گروجستج موتورهای در شرکت جایگاه بهبود 

 مشتریان وفاداری افزایش 

 جدید محصول عرضه در موفقیت افزایش 

 (.35: 2008، 2)هالمن هدف مخاطبین تعداد افزایش 

 :ردب نام زیر صورتبه توانمی که دارد را هاییمحدودیت تبلیغ از گونهاین

 رایانه به مربوط تکنولوژی و محصوالت به اینترنت کاربران اکثر: مخاطبان هایویژگي و مشخصات

 درصد 14 نهات. است رایانه با مرتبط محصوالت برای شبکه تبلیغات اکثر رو این از و هستند مندعالقه

 مالی خدمات و مسافرت اتومبیل، برای آن درصد 10 از کمتر و مصرفی محصوالت سایر برای تبلیغات

 .است

 جبمو امر این که دارند قرار خاصی سنی گروه در اینترنت کاربران غالب :مخاطبین محدودیت

 .شودمی تبلیغات از نوع این مخاطبین کاهش

 شدتبه هاآگهی گرفتن قرار توجه مورد احتمال تبلیغاتی هایآگهی تعداد شدن زیاد با :3ازدحام

 یابد.می کاهش

 یغاتتبل هایمحدودیت از یکی :اینترنتي تبلیغات محتوای مورد در الزم هایکنترل فقدان

 بکهش را اینترنت آمریکا، ایرسانه ارتباطات آموزشی مرکز. باشدمی الزم هایکنترل فقدان، اینترنتی

 تبلیغاتی هاییامپ با کودکان دادن قرار هدف با کنندگانتبلیغ از برخی که چرا، است نامیده فریب

 (.1388، محمدیان) دارند آنان فریب در سعی زیرکانه،

                                                           
1 SEO 
2 Hallman 
3 Clutter 
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 های اجتماعي مجازی و بهبود تجارت الکترونیکيرابطه بین شبکه -20-2

دنیا تغییر  و محیط اقتصادی یفناورامروزه مشتریان به طور چشمگیر رفتارهایشان را هم راستا با  

شوند ا مینا آشهباخبر و با آنآورند، از محصوالت ها حجم زیادی از اطالعات را به دست میآن دهند.می

دهند ح میدهند. از طرفی محصوالت و خدمات سفارشی را ترجیو اعتمادشان را به تبلیغات از دست می

هده تغییرات و تقاضا و برای اینکه از ع وکارهاکسببنابراین ؛ دهندهای خرید خود را تغییر میو کانال

ی تبلیغاتی خود هامجبور به اصالح و یا حتی تغییر استراتژینیاز مشتریان خود بربیایند برای بقای خود 

 (.49: 1394)فتح اله زاده،  هستند

ایه با پامروزه تجارت الکترونیکی در حال انتقال از حالت تراکنش پایه به سمت شبکه اجتماعی 

رنت دارند. اینتهای اجتماعی تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی ارتباط کاربران اعتماد پایه است. شبکه

 اکثر کهیهنگامدهد کاربران اینترنت به دنبال تحقیق و تقسیم اطالعاتشان هستند. نتایج نشان می

دوستان  های اجتماعی باهایی که از طریق شبکههای اجتماعی درگیر نباشند، آنکاربران در شبکه

آورند. ت میباالتر کاربران به دسهای مهمی در فرم رضایت منفعت معموالًدارند،  دادوستدتراکنش و 

با دوستان  وکنند منتشر و پشتیبانی می های خود راشوند، پروفایلها ملحق میکاربران به این شبکه

دار اعتماد دهنده سطح و مقکنند. نتیجه این ارتباطات اجتماعی سند است که نشانارتباط برقرار می

 ایجاد شده بین کاربران مرتبط است.

های اجتماعی های شبکهنالین با خصوصیات و ویژگیآ سیاری معتقدند که افزایش بازارهایافراد ب

سنتی باید اعتماد بین طرفین تراکنش و رضایت کاربران را بهبود بخشد. مشتریان بازارهای آنالین 

ها را نتیجه آنکنند که در می دادوستدبه طور معمول با افرادی کامالً غریبه  2ebayو 1Craigs listمانند

های اجتماعی های شبکهیک بازار اجتماعی و ویژگی کهدرحالیکند. پذیر میدر برابر متقلبین آسیب

ان کند و به مشتریان اجازه خرید از دوستان یا دوستان دوستانشمجازی را با جامعه خرید آنالین جمع می

 دهد.را می

ها از طریق یک بازارهای آنالین، ارتباط کاربران و رفتار آنهای اجتماعی بر برای ارزیابی تأثیر شبکه

 کی 3Overstock Auction. بررسی شده است Overstock Auctionای بزرگ از کاربران پایگاه داده

اجتماعی با جامعه بازار،  یهاشبکهاست، ولی از لحاظ اجتماع  5eBayو 4BIDUخانه حراجی مشابه با 

                                                           
1 www.craigslist.org 
2 www.eBay.com 
3 www.Overstock.com 
4 www.UBID.com 
5 Online retailer 
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های اجتماعی مجازی، کاربران را به ایجاد است. این حراجی نیز، مانند دیگر شبکه فردمنحصربهتک و 

یک پروفایل از طریق یک صفحه اختصاصی همراه با تاریخچه فردی، عکس و ارتباط با دوستان تشویق 

های های خرید و سیاستشامل اولویت ،های اجتماعی معمولی. ولی این سایت بر عکس شبکهکندمی

کند. کاربران از اعضای دو شبکه مختلف نیز حمایت و پشتیبانی می Overstock Auctionاست. بازگشت 

هایی توانند از طریق ایجاد رابطه دوستی با سایر کاربران عضو شبکه اجتماعی شوند و کاربرانی که آیتممی

خواهند شد؛ جایی که هر لینک، دو کاربر را که  وکارکسبشبکه کنند، قسمتی از را خرید یا فروش می

کند. برای هدایت و راهنمایی کاربران در زمینه اند، به هم متصل مین تراکنش سهیم و داللت داشتهآدر 

اطالعات کاربران را برای چگونگی ارتباط با هر شرکت تجاری  تیساوبمالی، این  هایگیریتصمیم

 (.2013، 1)تراتنر دهدبالقوه پیشنهاد می

 های اجتماعيهای جامعه شناسان پیرامون آسیبها و نظریهدیدگاه -21-2

 مرتبط هایبخش از سیستمی جامعه کارکردگرایی، دیدگاه بر اساس: ساختی کارکردگرایی دیدگاه

 دیدگاه نای منظر از. کنندمی کار اجتماعی توازن و تعادل و حفظ جهت در یکدیگر با هماهنگ که است

 .گذارندمی تأثیر دیگر برنهادهای و کنندمی ایفا جامعه در مهمی نقش اجتماعی نهادهای از هریک

 و کارکردی اصالحات جامعه بر اجتماعی عناصر تأثیرات تعریف برای ساختی کارکردگرایان

 جامعه ثبات اگر و کارکردی کند کمک جامعه ثبات به اجتماعی عناصر اگر برند،می کار به را دیکرکژکار

. است امعهج در بیماری نوعی نتیجه اجتماعی مسائل دیدگاه، این از. هستند کژکارکردی کنند مختل را

 لحاص بیماری نکنند، عمل درست فرهنگی و ساختاری عناصر جمله از ای،جامعه از هاییبخش اگر

 نهادهای در کفایتیبی و خانواده نهاد فروپاشی از نابرابری و فقر خشونت، جرم، مثال عنوانبه. شد خواهد

 .شودمی حاصل سیاسی و آموزشی اقتصادی،

 کتاب در بار اولین برای را آنومی مفهوم دورکیم: اختالل هنجاری() آنومی نظریه :دورکیم -الف

 ایمجموعه که است ایجامعه سازمان، بی یا آنومیک جامعه او اعتقاد به. برد کار به اجتماعی کار تقسیم

 برای پایداری و روشن راهنمای خطوط فاقد و داشته خود در یکدیگر با متضاد هایارزش و هنجارها از

 در دورکیم اساسی نظریات بحث مرکز آنومی. هنجارهاست کردن درونی و یادگیری منظوربه مردم

 اعتقاد به. است انحرافی رفتار و اجتماعی ضد رفتارهای ومرج،هرج اجتماعی، هاینظمیبی تحلیل

. اندشده تبدیل پیچیده جوامع به غیرمرکب و ساده نسبی طوربه ماهیتی از انسانی جوامع دورکیم،

 و اقتصادی هایپیشرفت با و گردیده ترمتراکم نیز هاجمعیت یابند،می گسترش جوامع که همچنان
                                                           
1 Trattner 
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 افراد جانبه دو وابستگی نظام طریق از جامعه موقعیت، این در. یابدمی تغییر نیز اجتماعی روابط فناوری

 موجب کار، تقسیم گسترش. دهدمی ادامه خود بقای به غیره و شغلی مالی، نظام لحاظ به یکدیگر، با

 و پیچیده صنعتی، مدرن، مرحله به فئودالی و مکانیکی ساده، سنتی، مرحله یک از اروپایی جوامع گذار

 هایهزینه و شودنمی پدیدار آسانی به همواره کار تقسیم گسترش دورکیم، اعتقاد به. شد ارگانیکی

 (.1391 فدوی، و فتحی) داشت دنبال به فراوانی مادی و انسانی

 که کندمی فراهم شرایطی خاص مراحل در اجتماعی ساخت مرتون نظر به :مرتون کي رابرت -ب

 فشارهای اجتماعی، هایساخت که این توضیح. گرددمی محسوب طبیعی پاسخ حقوقی، قواعد شکستن

 اما است، مانهمجر نیز جامعه نظر از که کارهایی انجام به هاآن و کنندمی وارد افراد برخی بر خاصی

 دو ی،فرهنگ و اجتماعی ساختارهای گوناگون عناصر میان در. کنندمی مجبور شود،می فرد بقای سبب

 هم به عینی عیتوض در اما ناپذیرند،تفکیک وتحلیلتجزیه در عنصر دو این دارد بیشتری اهمیت مورد

 تعیین جامعه فرهنگ وسیلهبه که است هاییعالقه و منظورها ها،هدف شامل عنصر نخستین. اندآمیخته

 ساختار دوم، عنصر و است درآمده جامعه اعضای همه برای شروع هایهدف صورتبه و شده تعریف و

 عین در .کندمی نظارت و تنظیم تعیین، را هاهدف این به رسیدن پذیرفتنی شیوه که است فرهنگی

 بازدهی ماا دارد، تضاد جامعه اخالقی دستورات و هنجارها و هاهدف با که هست نیز دیگری هایراه حال

 غیراخالقی هجامع نظر از سازد،می آسان را هدف به رسیدن که هاراه این از بسیاری. است سریع هاآن

 فتحی) است کرده منع را هاآن جامعه که است فوری و سریع هایراه جمله از تقلب دزدی، احتکار،. است

 (.1391 فدوی، و

 خرده مورد که فرضی پیش مبنای بر اجتماعی انحرافات تبیین در پارسونز اصلی بحث :پارسونز( ج

 کارکردهای. است گرفته شکل کرده مطرح اقتصاد و شخصیت اجتماع، فرهنگ، چهارگانه هاینظام

 و جامعه هر کننده کنترل عامل هاآن بین متقابل کنش ارتباط و هانظام خرده این از یک هر مناسب

 خرده از یک هر در سازمانیبی و تعادل عدم مقابل در. است اجتماعی نظام پایداری و بقا عامل همچنین

 نهادها پارسونز، دید از. سازدمی فراهم انحرافی رفتار برای را زمینه و کرده تهدید را جامعه حیات ها،نظام

 هاآن ساختن درونی و رفتاری الگوهای پذیریجامعه ابزارهای و اجرایی عوامل اجتماعی هایسازمان و

 وسایل و مدرسه خانواده، نظیر پذیریجامعه کارگزار هایسازمان و نهادها که صورتی در. هستند افراد در

 شیوع آن پیامد و گردیده اجتماعی سازمانیبی دچار جامعه باشند نداشته را الزم کارایی جمعی ارتباط

 و پذیریجامعه فرایند در الگوها کردن درونی با افراد پارسونز، اعتقاد به. است جامعه در انحرافی رفتار

 و رضایت آن طرف یک در که گیرندمی قرار پیوستاری روی فرهنگی، نظام چهارچوب در هانقش ایفای
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 و نابسامانی آن دیگر طرف در است، افراد برای اجتماعی پذیرش و حمایت از برخورداری و درونی اقناع

 (.1391 فدوی، و فتحی) دارد همراه به را اجتماعی اضطراب و اجبار که است انحرافی رفتار و هنجاریبی

 هاینظریه مجموع از نظریه مشهورترین ساترلند ادوین افتراقی پیوند نظریه :ساترلند( د

 رفتار که کندمی أکیدت نکته این بر که است اجتماعی رفتاریکج مباحث در یادگیری یا پذیریجامعه

 انحرافی رفتار که دبو اعتقاد این بر ساترلند. شودمی آموخته ناباب دوستان با معاشرت طریق از انحرافی

 مانند مردم از خاص انواع با اجتماعی روابط داشتن یعنی افتراقی پیوند یا اغیار با معاشرت طریق از

 چگونه که یاموزدب نخست باید شود، جنایتکار شخص اینکه برای گویدمی وی. شودمی آموخته تبهکاران

 (.1389 ستوده،) کرد جنایت توانمی

 موادمخدر -22-2

طالق ا نیز زیر معانی بر و آیدمی سستی و تنبلی و ضعف معنی به که است خدر از مأخوذ مخدر

 ایگزینج -6چیزی،  گرفتن الزم -5 ردی،س -4 ،پوشیچشم -3 سیاحت، و سیر -2 تاریکی، -1: گرددمی

 این تمام و ال دارنددنب به را غیرتیبی و کودنی سرگردانی، ،ماندگیعقب بزدلی، هااین همة که شدن

را  آن جامد یا ندک را استعمال مایع مواد کهاین از اعم باشند؛می متحقق موادمخدر به معتاد در معانی

 (.1387)غنجی، 

 و گیاهی ترکیب هرگونه که کنندمی اصطالحی عنوان تعریفی در (1391) فر فتاح و منصوری

 ماده به گیوابست و فرد در اعتیاد ایجاد باعث و مغز شده هوشیاری سطح در دگرگونی باعث که شیمیایی

 در نچهآ و فعلی موادمخدر انواع تمام شامل تعریف شود. اینمی نامیده مخدر ماده گرددمی مصرفی

 ست.ا چیزی به کردن خوی یا و کردن عادت معنای لغت به در اعتیاد. باشدمی آید، پدید آینده

 و سلسله مغز رب که تأثیری با که شودمی گفته ساختگی یا طبیعی مواد از ایدسته به گردانروان مواد

 شناخت دادن تغییر مواد این اصلی اثر. کنندمی خارج طبیعی حالت از را فرد گذارند،می انسان اعصاب

 مخدر لمهک که روشن گردد مطلب این دیگر بار تا طلبدمی فوق مطالب به توجه با. است فرد ادراک و

 که «والعض تخدر»: گویندزمانی می. آیدمی سستی و تنبلی و ضعف معنی به که است خدر از مأخوذ

 وادمخدرم واژه کارگیریبه از بهتر است که رسدمی نظر به لذا ؛کند حرکت نتواند و شود سست عضو

 به نسبت ادآور،اعتی مواد از الزم بندیرعایت دسته با و نموده پرهیز موجود اعتیادآور مواد کلیه برای

 (.50: 1394 اکبری، گردد )مجرد و یاد بدن بر آن تأثیر مکانیسم و عملکرد
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 موادمخدروابستگي به  -23-2

میالدی شناخته شد.  1700یا نشانگان محرومیت آن نخستین بار در سال  موادمخدروابستگی به 

صفویه و  خوردن تریاک در ایران از دورهرسد. سال می 400سابقه مصرف آن در کشور ما دست کم به 

 .پهلوی آغاز شده است مصرف هروئین نیز از زمان. گردیده است کشیدن تریاک از زمان قاجاریه معمول

 عنوانبهتا اواخر همان سده  میالدی شیوع بیشتری داشته، اما 19در اواسط سده  ی به تریاکوابستگ

 (.25: 1392کرانی شیراز، پزشکی مطرح نبوده است ) یک مشکل عمده

گسترش این  نیست اما آنچه هولناک است دامنه ایتازهمخدر در ایران، ناهنجاری اعتیاد به مواد

فرد و جامعه یعنی وابسته  برای سالمتی آورزیاناست. اعتیاد به مصرف چیزی  سازویرانو  آورمرگپدیده 

روانی و ساختار  مخدر خود را از نظربا مواد ویژهبهشدن و تسلیم شدن در برابر آن است. فرد معتاد 

 (.36: 1395)خرسندی،  بیندمیآن بی پناه، تسلیم و تن سپار  وسازسوختجسمی یعنی کارکرد بدن و 

 موادمخدراختالل وابستگي به  -24-2

(. 1395ای است عربی، از ریشه عاد و به معنای عادت کردن و خو گرفتن است )برفی، واژه 1اعتیاد

که با استفاده از داروها و با وجود  شودیم فیمزمن در مغز تعر یماریب یک عنوانبه موادمخدربه  ادیاعت

 ستمیدر س دهیچیاختالالت پایجاد ، منجر به (2013 ،2کایآمر یپزشکعواقب نامطلوب )انجمن روان

: 2015و همکاران،  3علیپور) شودیم یکیزیو ف یخاص روانشناس یهایریپذبیدر افراد با آس یعصب

آور شمرده به ماده مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آمیزاسارتبه عبارت دیگر، ابتالی  ؛(10

 (.1395همکاران، شود، اعتیاد نام دارد )ستوده و 

سازمان بهداشت جهانی، به این نتیجه رسید که اصطالح اعتیاد، دیگر یک اصطالح  1964در سال 

علمی نیست و اصطالح وابستگی دارویی را به جای آن توصیه نمود. مفهوم وابستگی به مواد در طول 

های مختلف جنبه معمول بسیاری داشته است. اساساً برای تعریف معانیچند دهه معانی رسمی و 

وابستگی از دو مفهوم وابستگی رفتاری و وابستگی روانی استفاده شده است. در مفهوم وابستگی رفتاری 

 کهدرحالیشود، تأکید می بیمارگونههای مواد جویی و شواهد مربوط به الگوهای مصرف بر فعالیت

شود. آن دسته ف مواد اطالق میهای متعدد مصرجسمانی )فیزیولوژیک( دوره اثراتوابستگی جسمی به 

                                                           
1 Addiction 
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بندی از وجود تحمل و های طبقهاند، در مالکاز تعاریف وابستگی که بر وابستگی جسمی تأکید کرده

 (.1395اند )سادوک و سادوک، اثرات ترک استفاده کرده

رفتاری تی، ای از عالئم شناخوابستگی به مواد را مجموعه میعال( 1994انجمن روانپزشکی آمریکا )

صرف آن را رغم داشتن اختالل وابسته به مواد، مو فیزیولوژیک دانسته است که بر اساس آن فرد علی

محرومیت و  دهد. در چنین مواردی، الگویی برای مصرف وجود دارد که معموالً منجر به تحملادامه می

 (.62: 1392شود )بهرامی احسان، رفتاری اجباری برای مصرف مواد می

در توضیح  1روانپزشکی آمریکا، در چهارمین راهنمای تشخصی و آماری اختالالت روانیانجمن 

روانی است معرفی کرده و به -اختالالت وابسته به مواد، یازده طبقه از مواد را که دارای آثار جسمی

ی ایجاد ها، عوارض جانباند که مصرف آنتوضیح آن پرداخته است. این یازده طبقه از مواد، عمدتاً موادی

یا  2از: الکل، آمفتامین اندعبارتآورد. این مواد ها، الگویی از وابستگی را پدید میکرده، تداوم مصرف آن

، مواد 3زاهادستگاه سمپاتیک دارای اثر مشابه، کافئین، حشیش، کوکائین، توهم یهاکنندهتیتقو

های آریل سیکوهگزیل دارای اثر مشابه ، یا آمین5، فنیل سیکلیدین4استنشاقی، نیکوتین، مواد افیونی

 (.1387ها )پور افکاری، یا ضد اضطراب آورهاخوابها، مسکن

 موادمخدرعلل و عوامل تمایل به مصرف  -25-2

 (.1395شود )برفی، بندی میمواد، به سه گروه تقسیم سوءمصرفعلل گرایش به  طورکلیبه

اسی، اقتصادی، ساخت جامعه در ابعاد مختلف سیای از علل عنوان شده عللی هستند که به دسته -

های دورتر شتهشوند. این دسته از عوامل خارج از کنترل فرد بوده و از گذاجتماعی و فرهنگی مربوط می

و فقر عمومی،  یافتگینتوسعهشوند. عوامل مانند پدید آمده و از جمله جبرهای اجتماعی محسوب می

گ موجود به مضرات مواد، به دلیل فقر اجتماعی، خرده فرهن یآگاههای عمومی، عدم بحران و فاجعه

و  های استعماریهای ناشی از زندگی ماشینی و سیاستدر محیط، کمبود مهر و محبت و محرومیت

 .اندغیره از این دسته

اند اجتماعی یهاواکنشدسته دوم علل مربوط به محیط بالفصل فرد و روابط اوست و زاده کنش و  -

های خصوصی افراد در درون ساخت اجتماعی و تحت تأثیر آن جریان دارد و از نوع روابطی در حیطهکه 

مواد هستند. عواملی همچون و معاشرت با دوستان مبتال به  سوءمصرفگوید که مستعد سخن می
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ین مواد، وجود عضو مبتال به مصرف مواد در خانواده، روابط ناسالم خانوادگی و غیره در ا سوءمصرف

 .گیرنددسته قرار می

شوند. مشکالت جسمانی و پناه ی فرد مربوط میهادسته سوم، عوامل خرد هستند و بر ویژگی -

یمان، تجربه دنیای معالج و مسکن، مشکالت روانی و رفتاری، افسردگی، فقدان ا عنوانبهبردن به مواد 

 .باشندجنسی از جمله این عوامل می یریپذکیتحر، افزایش و تقویت ینشئگ

روند ار میمواد به شم سوءمصرفترین علل تمایل به از جمله عللی که در تحقیقات انجام شده، عمده

مواد در  فسوءمصرمواد، وجود عضو مبتال به  سوءمصرفاز: معاشرت با دوستان مبتال به  اندعبارت

تی )فرهودیان خانوادگی و مشکالت روانشناخ یهاینابسامانخانواده، در دسترس بودن مواد، اختالفات و 

: 1390 ( فقر اقتصادی، نداشتن سرگرمی و تفریحات سالم )میثمی و همکاران،10: 1387و همکاران، 

تقویت قدرت  های آنی، افزایش و، ناشی از لذتینشئگهای جسمانی، بیکاری، تجربه دنیای (. بیماری35

های ی چهره، عدم آگاهی به مضرات مواد افیونی، ابتالزودرسری از انزال پذیری جنسی و پیشگیتحریک

مبنای  مواد و خرده فرهنگ موجود در محیط، تقلید، فقدان ایمان و ضعف و ضعف سوءمصرفمعروف به 

مروز، شغل، های ناشی از زندگی ماشینی امذهبی، ادبیات عرفانی ایران، کمبود مهر و محبت و محرومیت

 های استعماری و غیره.های قاچاق و سیاستدوجود بان

تواند فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی باشد. عوامل فردی می موادمخدرهمچنین علل اعتیاد به 

 شامل تجارب دوران کودکی، خصوصیات شخصیتی و دسترسی آسان فرد به مواد، عدم حمایت کافی

یت اقتصادی فرد، جسمانی، باورهای فردی، وضع هایناراحتیروانی همراه،  هایاختاللاطرافیان از فرد، 

دی، محیطی زندگی است. عوامل بین فر هایمهارتفرد، وجود شرایط پر خطر و نداشتن  هایشکست

شرایط  و اجتماعی شامل شرایط خانواده، وضعیت دوستان، شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه،

ات تفریحی، ورزشی، برنامه اجتماعی در اثر اعتیاد، کمبود امکانمحیطی، نوع قوانین مربوط به مواد، میزان 

 (.1391باشد )اهدایی، ای و وضعیت اقتصادی جامعه میآموزشی، درمانی، حمایتی و مشاوره

 گردانروانو  موادمخدرهای اختالل وابستگي به ها و نظریهمدل -26-2

 دل مرضيم -2-26-1

 1مدل را اولین بار جلینک نیاست. ا یبه مواد، مدل مرض یدرمان اختالل وابستگ یاز الگوها یکی 

 در زمینه اعتیادها طورکلیبهکرد و از آن زمان،  نیشیوه شناخت اعتیاد به الکل تدو عنوانبه( 1960)

                                                           
1 Jellinek 
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 هب یشده است که افراد دچار اختالل وابستگ رفتهیپذ یفرض اساس نیا دگاهید نیرود. در ایبه کار م

 مصرف افراد، کنترل خود را در زمینه نیبه مواد دارند و ا یدیشد ی، در واقع نیاز جسمموادمخدرو  الکل

و  روندهپیشی ، مرضموادمخدر ای. همچنین مرض اعتیاد به الکل دهندمیاز دست  موادمخدرالکل و 

 (.2012، 1شوند )نش و جانسونمی یتلق ناپذیربرگشت

 3یقطبدو قضاوت یبرا دگاهید نیبه حالت اول، در پتانسیل ا 2از عود یدر پیشگیر یمدل مرض نقص

از طرفداران  یتعداد که تفکر دگاهید نیبازگشت به حالت اول نهفته است. در ا مسئلهاختالل و  نیدرباره ا

به حالت اول  ای کرده ترک ایشود، یم فیکند، مراجع در دو حالت تعریرا منعکس م یمدل مرض

و غیر قابل کنترل  قدرتمندی مبارزه علیه نیروها یبه دلیل دشوار ،یدگاهیبازگشته است. در چنین د

 دهیاز طرفداران ا ی. بسیارشودیم یتلق یاز بیمار یدانند. در واقع عود ناشیعود را محتمل م ،یبیمار

 یهااشتباه مراجع، موفقیت کی کهکنند یکنند و تصور میم یهمه اشتباهات را بازگشت تلق ،یمرض

 ندیفرا دیبا هاآنمواد،  کنندگانسوءمصرف تیکند. به همین خاطر در صورت رضایم یاو را خنث یقبل

 دگاه،ید نیرونده است. از اپیش طیشرا نیاست که ا نیرا از نو آغاز کنند. در واقع، اعتقاد بر ا یبهبود

رو به رشد  ینکنند، به مرض ایکنند  مصرف دارو نکهیاعم از ا پردازند،یمواد م سوءمصرفکه به  یافراد

چارچوب مراجعان  نیسازد. در ایبار فعال م گرید مرض را ندیو مصرف هر ماده، بالفاصله فرا ندیمبتال

گونه تصور  نیا مصرف مواد نهفته است. معموالً ترک شان دریبینند که تنها شانس بهبودیآموزش م

است. به عالوه درمانگران  یبیمار یو مصرف مواد به معنا یسالمتی مصرف مواد به معناشود که ترک یم

عودکننده مزمن  هایمرضداروها از جمله  گریکه اعتیاد به الکل و د ندیگویشان مگرا به مراجعانسنت

مبتال  یفرض ریپذتو به مرض برگشت"و  "یتا سالم باش یباش دارخویشتن دیبا" دو حکم نیهستند. ا

که هرگونه بازگشت  نیتناقض، همراه با اعتقاد به ا نیرا دچار تناقض کند. ا مراجعان تواندیم "یهست

 و اضطراب مراجعان شود یتواند موجب سردرگمیشود، میبه وخامت کامل منجر م ریناگز به حالت اول،

 (.42: 1392)ساعدی، 

از  یپیشگیر یالگو کیآن به  لیو تبد یمرض دهیا یهالفهؤبا تلفیق م( 1987، 1990گورسکی )

 ،یکیولوژیفیزی هایمعتقد است، بد کارکرد یپرداخته است. گورسک مسئله نیبه حالت اول، به ا بازگشت

را  ندهیفزا یبهبودی الگو کی یدهد، لیکن ویشخص معتاد را در خطر بازگشت به حالت اول قرار م

. کنندیمحرکت  یفور رکو ت 4"ثبات"ش کنند، به سمت درمان تال یسازد. هرگاه مراجعان برایمطرح م

                                                           
1 Nash and Johnson 
2 relapse 
3 bipolar judge 
4 sedoymyzdeypCr 
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 یزمان "2یمیان یبهبود" کنند،ی چگونه بدون دارو زندگ آموزندیماست که افراد  یزمان "1اولیه یبهبود"

است که به  یزمان "3یینهای بهبود"کنند و  یبه شیوه متعادل، زندگ کنندیم یسع هاآناست که 

 یاست از حالت توجه دائم عبارت "4مراقبت"و  پردازندیمدرازمدت  یشناختروانو  یمسائل خانوادگ

مواد در  سوءمصرفدرمان  یهابرنامه از یمعتقد است عملکرد بسیار یبه امکان بازگشت اولیه. گورسک

متنوع  یبه نیازها ییقادر به جوابگو مراحل، ها در بقیهبرنامه نیاست. لیکن ا یاولیه، عال یمرحله بهبود

خود، نیازمند کسب  یزندگ یو تغییر الگو کامل به اهداف ترک یدستیاب یمراجعان نیستند. مراجعان برا

 (.1385)لوئیس و همکاران،  مربوط به هر مرحله هستند یهامهارت

 ظریه یادگیری اجتماعين -2-26-2

ی دیجد یتحقیقات و تفسیرها ،یاجتماع یادگیریاست. مدل  یاجتماع یادگیری هینظر گر،یمدل د

 ،مواد یافراطنتیجه گرفتند که مصرف  5سبب شده است. میلر و مارالت یاعتیاد یرا در مورد رفتارها

 نیاست. ای جسمان یو متغیرها یاجتماع ،یموقعیت ،یعاطف ،یاز قبیل شناخت ینتیجه ترکیب عوامل

را که به  خطرناک بسیار ییهاها و موقعیتدهد تا نشانهیبه ما امکان م رایاست، ز 6کنشگرانه کردیرو

از بازگشت مراجع  یجلوگیر دگاه،ید نیشوند، مشخص کنیم. در ایلغزش و بازگشت مراجعان منجر م

مواد  سوءمصرفکه در زمینه  یمراجعان به حالت اول ممکن است و بازگشت، غیر قابل اجتناب نیست. به

دهد تا یامکان م هاآنشود که به یداده م آموزشی مداخالت گریها و دکنند، مهارتیبه مشاوره اقدام م

 یکند، به نحویخصمانه رفتار م ،یبهبود حال که به طور معمول نسبت به فرد معتاد در یدر محیط

نیاز  یمنعطف، قابل کنترل و پاسخگو ،یاجتماعی ادگیری هیبر نظر یمبتن یهاعمل کنند. درمان یعاد

را بهبود  یکنند که از همه نظر، کیفیت زندگیم را فراهم یمتعادل یزندگو سبک  مراجعان هستند

شود که در آن، پس یهیچ نگاه م ایهمه  یبرا تالش ، به بازگشت در قالب7یبخشد. در مدل پزشکیم

 یبرا یاصل یشود. به عالوه، بازگشت را عالمتیم یتلق از ترک مواد، هر میزان مصرف مواد، بازگشت

 یشوند تا اراده خود را برایم قیبه طور معمول تشو مراجعان و کندمی یتلق "8ییاعتیاد شیمیا یبیمار"

مجدد به مواد از منظر  یآوریبه رو ،یاجتماع یادگیری دگاهید لیکن. از بازگشت به کار گیرند یجلوگیر

                                                           
1 early recovery 
2 middle recovery 
3 late recovery 
4 care 
5 Miller and Marlatt 
6 proactive approach 
7 medical model 
8 chemical 
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 یقبل یدستاوردها تیتقو یبرا یآمیزتواند به نحو موفقیتیکه م تجربهی نگرد، نوعیم یادگیریتجربه 

باورند که بازگشت،  نیبر ا یاجتماع یادگیریمتخصصان  نی. عالوه بر اگیرد درمان مورد استفاده قرار

در  کهآننظر، ضمن  نیکند. از ایبه ذهن مراجعان خطور م دائماًکه  استی به عالئم محیط یپاسخ

را پیدا کرد و مراجعان را درمان  خطرپر یهادر بازگشت و موقعیت کنندهتعیین توان عواملیابتدا م

 و در نتیجه احتمال (لغزش) از بازگشت را که احتمال مصرف مجدد مواد یپیشگیر یراهبردها کرد، توان

 سوءمصرفدرباره  هینظر نیدهند نیز به افراد ارائه نمود. ایکاهش م یثرؤکامل را به نحو م بازگشت

( بر این باور است 1976. میلر )آمده است دیپد 1تیتقو هیدانش مربوط به نظر تربزرگمواد، از پیکره 

مواد، نتیجه سابقه معینی از یادگیری است که در آن، عادات متنوع مرتبط با  سوءمصرفکه مصرف و 

که از نظر دفعات تکرار، طول دوره و  شناختیروانمواد مانند مصرف مشروب یا دارو به دلیل مزایای 

 دربردارد، افزایش پیدا کرده است. شدت آن

است که مصرف افراط گونه مواد در ( بر این باور 1969) 2دیدگاه دیگری از یادگیری اجتماعی بندورا

 موادمخدر گریمفروض الکل و د یحسیب و یبخشآرامشود و با اثرات یآغاز م یمحیط یاثر عوامل فشارزا

، مصرف موادمخدر ایفرد بالقوه معتاد به الکل  دگاهید نیا. در ابدییمادامه  یسیستم اعصاب مرکز یرو

-یژگیبه دلیل و ینسبت به فشار روان یاافتهیمیتعمو  غالب که پاسخ) 3یالگوگیر قیرا از طر موادمخدر

پاسخ مصرف  افتنیباعث استحکام  دیشد تیتقو نیاست. ا گرفته فرا (است موادمخدر کنندهتیتقو یها

که  شودیاعتیاد منجر م یبه وضعیت جسمان تیالکل و در نها ای مواد استمرار مصرفشود و به یمواد م

 .شودیم در هنگام ترک مواد، آشکار

 معتقد بندورا. است ایمشاهده فراگیری افراد، یادگیری نوع نیترمهم نظریه، این بر اساسهمچنین 

 به راگیریف نوع این در و گیرندمی یاد آن پیامدهای و دیگران رفتار مشاهده راه از هاانسان که است

 موادمخدر نشاندوستا یا مادر و پدر هایشانخانواده در که کسانی مثال، برای. نیست نیازی مستقیم تجربه

 نماینده عنوانبه کودک خانواده اگر پس .است بیشتر مصرف احتمال ،کنندمی مصرف الکلی مشروبات یا

 هایواکنش القیاخ غیر رفتارهای برابر در و داده پاداش را اخالقی رفتارهای کودکی آغاز همان از جامعه

 خاص ایرفتاره و اعمال از ایمجموعه یعنی آموخت خواهد را اخالقی رفتارهای کودک دهد نشان منفی

 راگرفتهف است آمده رفتار و اعمال آن دنبال به که تنبیهی و پاداش طریق از که جامعه پذیرش مورد

 .نماید اعمال را رفتار آن که رودمی انتظار فرد از و شودمی
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2 Bandura 
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 ياجتماع-يروان-يستیمدل ز -2-26-3

مجموعه "( اعتیاد را 1988) 1زمینه است. دانووان نیدر ا یگریمدل د یاجتماع-روانی-یستیمدل ز

 ،یشناختروان ،یشناخت ستیز یهالفهؤم یکه حاو یرفتار یاز الگو یاحال رشد و پیچیده در

 یهاعادت شیسیستم در پیدا نیچند کردیرو نیا یبیند. بر مبنای، م"است یو رفتار یشناختجامعه

 توجه ها موردسیستم نیاز بازگشت نیز تک تک ا یپیشگیر یثرند. در راهبردهاؤم هاآناعتیاد و درمان 

 احتمال مربوط به ترک مواد، بر یو شناخت یگیرند. نحوه برخورد مراجعان با مشکالت جسمیقرار م

 .شودیمراجع نیز توجه م یجسم یو سالمت یمدل، به تندرست نیگذارد. در ایبازگشت اثر م

 یمدل نیازمند مداخالت نیشود، ایم یعامل خطر تلق کیآنجا که توقع تأثیر مثبت داشتن از مواد،  از

 طور پردازند. همینیمصرف مواد م یمنف ایمثبت  جیمراجعان در مورد نتا یاست که به باورها یشناخت

 و یاجتماع یها، مهارت2ی، مقابله شناختمسئلهاز قبیل حل  یروان-یاجتماع یهامهارت جادیبه ا

های که مداخله ییهابر نظام خانواده خصوصاً ،یاجتماع یهاشود و بر نظامیپرداخته م 3تنش تیریمد

، 4شود )باچمننقش مؤثری در فرایند جلوگیری از بازگشت دارد، تأکید می هاآنزناشویی و خانوادگی در 

2010 :37.) 

 موادمخدرنقش رسانه مجازی در گرایش به  -27-2

در عصر حاضر یکی از مسائل مهم و اساسی که سالمتی انسان را با خطر بسیار اساسی مواجه ساخته، 

ای از جمعیت جامعه در معرض آسیب امروزه بخش عمده(. 28: 1396است )نمکین،  موادمخدراعتیاد به 

تواند دالیل کثیری از جمله عوامل فردی، است که این امر می موادمخدر سوءمصرفو خطرات ناشی از 

(. از دالیل نوین و نوظهور 5: 1390اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... داشته باشد )ابراهیمی و فتاحی، 

د رسانه نوین از جمله بستر اینترنت و فضای رتوان به کارکر جامعه میگرایش به اعتیاد در بین اقشا

های ضربه زدن به فرهنگ و هویت ملی یک (. امروزه شیوه2: 1397مجازی اشاره نمود )فکری و قربانی، 

به فروپاشی بنیان خانواده و عقاید  یافزارنرمکنند از طریق جنگ کشور تغییر یافته و دشمنان سعی می

-های ایرانیان به خصوصیدر خانه حضور(. فضای مجازی با 1396، آیند )آبخیز نائل مرزوبومجوانان این 

( معتقد 2015) 5انآدورج(. 9113نان دسترسی پیدا کرده است )اسماعیلی، آزندگی  یهاحوزهترین 

شناسد و تعریف اینترنت به است اینترنت انقالبی عظیم در دنیای ارتباطات است که مرز جغرافیایی نمی

                                                           
1 Donovan 
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4 Buchman 
5 Adorjan 



 

76 

 

های یکی از ویژگی عنوانبه( فضای مجازی 2011) 1دلیل سیال بودن آن دشوار است. از نظر کاستلز

های ر زندگی بشر دارد، دارای جنبهای که منافع و اثرات مثبتی بزندگی مدرن است که همانند هر پدیده

های منفی کارکردهای این فضا را در ( یکی از جنبه2005) 2منفی و ویرانگری نیز هست. مک کویل

و دیگر مواد اعتیادآور عنوان نموده  موادمخدرترویج مواد اعتیادآور و ترغیب کاربران این بستر به مصرف 

است. ناگفته نماند که ماده مخدر به هرگونه ترکیب گیاهی و شیمیایی که باعث دگرگونی در سطح 

شود )غنچی، بستگی به ماده مصرفی گردد، اطالق میواهوشیاری مغز شده و باعث ایجاد اعتیاد در فرد و 

1386.) 

در  اوتتفمهای های مختلف و یا اهداف و انگیزهاد و گروهامروزه اطالعات قابل دسترسی توسط افر

 (.66: 1393شوند )کمانگر و کاظمی، تولید می موادمخدرانواع فضای سایبر و درباره 

ان در ها از اینترنت جهت گسترش دامنه فروش مواد اعتیادآور و درگیر کردن جوانبرخی از آن

یعی از اطالعات ها با فراهم نمودن طیف وسسایتبسیاری از وبکنند. رفتارهای غیر قانونی، استفاده می

و غیر  مواد بوده و برخی به طور مستقیم سوءمصرفج فرهنگ روو ملزومات آن م موادمخدرمربوط به 

مسئله  (.14 :1396اند )قربانی و مالکی، های تولید مواد را فراهم آوردهمستقیم موجبات آموزش شیوه

، گسترش کنندگانعیتوزها و این بستر در خصوص حذف و کمتر نمودن واسطه یهایژگیواصلی دیگر، 

ا سطح ت موادمخدرها، باندها و حتی تعامل فضای سایبر با جرائم بکهش، انیقاچاقچدامنه فعالیت 

ها، رومها، فیت(. در این خصوص بسیارند مجموع سا26: 1397باشد )شاهد و همکاران، می یالمللنیب

ماکن مجازی افعالیت دارند. این  موادمخدرهای مجازی و ... که در زمینه گسترش اعتیاد، جرائم شبکه

کنند و داد میاندازند و آن را امری عادی قلمجا می نندهیبرا در  موادمخدر ابتدا فرهنگ استفاده از

آن  شم به فروبیننده اقداگاه پس از ایجاد تمایل در آنپردازند. در سطح گسترده می آنسپس به تبلیغ 

شکالتی برای شرکت نموده و در نهایت برای این کار که فرد معتاد دچار م تربزرگو  ترکوچکدر اوزان 

را  هاآزموند این کنند تا بتوانکاریابی، ورزشی یا آموزشی نشود، خدماتی به وی ارائه میهای تحاندر ام

 (.75: 1393 با موفقیت پشت سر بگذارند )کمانگر و کاظمی،

های دیداری، شنیداری، نوشتاری، ای از رسانهعملیات و کارزار رسانه مجازی به استفاده از مجموعه

شود که یک هدف رفتاری خاص در زمینه و نظایر آن گفته می وگوگفتالکترونیکی، تبلیغاتی، تاالرهای 

(. 3: 1397)فکری و قربانی،  دننمایمیهای اجتماعی از قبیل اعتیاد و یا دیگر اهداف را دنبال آسیب

بنابراین  ؛فرض اصلی بر این است که افزایش دانش و تغییر نگرش، موجبات تغییر رفتار را رقم بزند
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با توجه به نیازسنجی و درک فضای اجتماعی و با توجه به ذائقه و انتظارات  چهای گرتولیدات رسانه

توانند سبب ط خاص و در کنار سایر عوامل مؤثر، میل جدید تهیه شوند، به سهم خود تحت شرایسن

های اجتماعی و اعتیاد باشند. در جامعه کنونی استفاده از رسانه کنترل و پیشگیری در زمینه آسیب

(. برای پیشگیری از 1396رسد )قربانی، و بدیهی به نظر می ضروریبرای پیشگیری اولیه از اعتیاد 

گرایش به اعتیاد و جلوگیری از کارکردهای فضای مجازی در جهت جذب اقشار گوناگون جامعه به 

ی اجتماعی منبعث از این فضا الزم است ابتدا رابطه این فضا هاو آسیب موادمخدرمصرف  وسویسمت

در جامعه بررسی و بنا بر نوع  موادمخدرو گسترش اعتیاد به  گردانروانو  موادمخدربا ارتکاب جرائم 

های اجتماعی ناشی از آن ارائه ای که وجود دارد، الگوی مناسب پیشگیرانه در جهت کاهش آسیبرابطه

 شود.

ارائه  خدرموادمدر خصوص پیشگیری از اعتیاد به  اوتیهای بسیار گسترده و متفشیوه تاکنونالبته 

یادپذیر، سان اعت، سه موضوع انموادمخدری از مصرف شده است. الزم به ذکر است که در زمینه پیشگیر

د با توجه به ریشه گرفت. در نتیجه برای پیشگیری بای نظرمحیط اعتیادپذیر و عامل اعتیاد را نیز باید در 

اعتیاد از  هزنجیرهای خاص با درایت تمام، دست کم یکی از این علل را حذف نمود تا اعتیاد در زمینه

هتری حاصل بانجام شود، نتیجه  توأمانهم بپاشد. پر واضح است که اگر این پیشگیری در هر سه موضوع 

 (.74: 1393خواهد شد )نیک بخش، 

 
 مدل مفروض پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی :6-2شکل 

 (1397ی و قربانی، فمنبع: )پور منا
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 موادمخدر یهاشبکهبازاریابي اینترنتي برای باندها و مزایای  -28-2

. اره نموداش نامحدود و وسیع اطالعات بودن دسترس در به توانمی اینترنتی بازاریابی مزایای از

 روزشبانه از ساعتی هر در قادرند راحتی به موردنظرشان کاالی جستجوی و اینترنت به با اتصال کاربران

 به. نندک اقدام آن خرید به نسبت تمایل صورت در و نموده دریافت کاال آن به راجع کاملی اطالعات

. باشدمی نیز ترصرفه به مقرون تحرک، و توان به نیاز عدم علت به فساد باندهای برای برخط فروش عالوه

 گسترده بازاری به ار موادمخدر محلی و محدود بازار توانمی اینترنتی بازاریابی از استفاده با کلی طور به

 جوییصرفه و بیبازاریا باالی بسیار سرعت اینترنتی، بازاریابی هایویژگی از یکی. نمود تبدیل جهانی و

 در دمخدرموا هایشبکه و باندها بودن ناشناخته دیگر، ویژگی. است مربوطه تجارت زمانی هایهزینه

 مراتب به هزینه فساد، هایشبکه و باندها برای اینترنتی بازاریابی مزیت و ویژگی دیگر. است بستر این

 یک و همراه تلفن ای رایانه یک است الزم تنها مجازی، بازاریابی برای. است سنتی بازاریابی از ترپایین

 و باندها ارتتج و است مجازی بازاریابی خصوصیات ترینمهم از بودن فراملی. شود تهیه اینترنت خط

 (.31: 1396 ،آبخیز) کندمی هدایت مرزها سویآن به را موادمخدر هایشبکه

های قاچاق کار باندها و شبکهوبازاریابي مجازی در توسعه کسبهای روش -29-2

 موادمخدر

 به... و هامروف تاالرها، ها،وبالگ ،هاسایتوب اینترنت، بستر در موادمخدر فساد هایشبکه و باندها

 و اشکال رد... و فروش خرید، مصرف، نحوه آموزش اعتیادآور، مواد انواع تبلیغ به مختلفی هایبهانه

 هایشبکه و اندهاب مورداستفاده شگردهای و هاشیوه ادامه در. نمایندمی اقدام گوناگون فریبنده هاینام

 .است شده ارائه تحقیقات و مطالعات از برگرفته مجازی فضای در موادمخدر

 های شخصي و انتشار مطالبو وبالگ هاتیساوباندازی طراحي و راه -2-29-1

 و طراحی با وراعتیادآ مواد انواع مروج و مبلغ عوامل دیگر بیانی به و مجازی فضای کاربران از برخی

 به سبتن غیرمستقیم و مستقیم طور به اینترنت بستر در شخصی هایوبالگ و هاسایت وب اندازیراه

 ارائه. نمایندمی اقدام گردانروان و موادمخدر انواع اشاعه و ترویج همچنین و مشتری جذب و بازاریابی

 به هایتقیم مصرف، از ناشی عوارض غیرمعقول بیان اعتیادآور، مواد نادرست معرفی به مربوط خدمات

 نوجوانان، بجذ و بازاریابی شگردهای از... و تخصصی ظاهر به هایمشاوره ارائه اعتیادآور، مواد روز

 مشتریان و هاطعمه شناسایی از پس مذکور هایسایت گردانندگان که باشدمی مردان و زنان جوانان،

 (.49: 1397 قربانی،) دهندمی قرار افراد اختیار در گوناگون هایشیوه به را اعتیادآور مواد خود،
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 هاتیساوبها( در رومها و تاالرهای مباحثه )فایجاد انجمن -2-29-2

 تاالرهای رنت،اینت جهانی شبکه در هاسایتوب و مجازی فضای هایبخش پرطرفدارترین از یکی

 اجتماعی، یهامشارکت دلیل به آن کاربران که باشدمی وگوگفت هایانجمن همان یا هارومف گفتمان،

 امن دریافت از پس و شخصی مشخصات ارائه و نام ثبت از پس کاربران. هستند آن طرفدار شدت به

 پیرامون خصوص در وگوگفت و بحث یا و مطالب اشتراک به نسبت و شده انجمن وارد گذرواژه و کاربری

. نمایندیم اقدام شود،می داده نمایش شده وارد کاربر برای قبل از آن بندیدسته که خاصی موضوعات

 تبلیغ، البق در بازاریابی به مشغول اینترنت جهانی شبکه در مختلف رومف و انجمن صدها حاضر حال در

 ناصحیح هایموزشآ ارائه با متخلف کاربران مواقع بسیاری در و بوده اعتیادآور مواد انواع اشاعه و ترویج

 مواد انواع توزیع به اقدام ونشاننامبی هایتلفن شماره درج همچنین و مصرفی تجربیات نادرست بیان و

 (.35: 1397، فکری) نمایندمی اعتیادآور

 هاایجاد چت روم -2-29-3

 در. زدن گپ یا وگوگفت اتاق یعنی است واضح آن التین معنی از که طورهمان ساده، زبانی به روم

 یا کاربر هر برای و هستند برخوردار قابلیتی چنین از که دارند وجود بسیار هاییسایت مجازی فضای

 به روفمع مخصوص ایصفحه در که دارد وجود قابلیت این شودمی سایت آن وارد که ایبازدیدکننده

 ارتباط نوعی ای و کنند وگوگفت روم یا سایت آن در آنالین و حاضر کاربران دیگر با اتاق همان یا روم،

( وگویگفت) چت استدرخو وی از موردنظر کاربر به پیام ارسال با توانندمی هااتاق در اعضا. سازند برقرار

. باشدمی وراعتیادآ مواد اشاعه و بازاریابی شگردهای و هاشیوه از یکی مورد این که بنمایند خصوصی

 ساعات در اهروم چت در موجود کاربران دیگر برای آشنا البته و مستعار اسم ایجاد با متخلف کاربران

 که است دهگردی مشاهده البته. دهندمی پاسخ... و مشتریان سؤاالت به و حاضر هاروم در شده تعیین

 و رزشیو عناوین جمله از روم برای مستعار عناوین انتخاب با بندی،دسته دارای هایروم از برخی

 رید،خ استعمال، نحوه و مباحثه و بحث به( نفر 40 حداکثر) محدود تعدادی نمودن جمع و فرهنگی

 (.42: 1396 آبخیز،) پردازندمی اعتیادآور مواد... و فروش

 هاو وبالگ هاتیساوببنرهای تبلیغاتي ثابت، پویانمایي و کلیک خور در  -2-29-4

 تمام. رودمی شمار به امروزی دنیای در آنالین بازاریابی هایروش مفیدترین از یکی تبلیغاتی بنرهای

 مقرون دلیل به تبلیغاتی روش این. کنندمی استفاده گوناگون هایفرم در تبلیغاتی بنرهای از هاشرکت

 نظر در تبلیغاتی بنرهای برای متفاوتی هایطراحی طرفی از. باشدمی مؤثر ایرسانه بودن، صرفه به

 این کارگیریبه با میان این در نیز نرم جنگ طراحان. نمایدمی خاص را روش این که شودمی گرفته
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 کنجکاو و خوشآیند جمالت درج و فریبنده و خاص بنرهای طراحی با نوین ایرسانه عنوانبه و شیوه

 به و نموده کلیک بنر روی بر کنجکاوی روی از بنرها گرنظاره که نمایندمی اقدام نحوی به کننده

 پویانمایی و متحرک ثابت، بنرهای درج مثال طور به. ازآنجاست کار شروع که شوندمی هدایت ایصفحه

... و! جنسی توان افزایش! روز 10 در آلایده وزن به رسیدن برید؟می رنج چاقی از آیا ازجمله عناوینی با

 گیاهی ظاهر به الغری داروهای و هاقرص انواع شیفته ناخودآگاه که کندمی هدایت مکانی به را کاربر

 ترکیبات اینکه از غافل. نمایدمی اقدام آن خرید نهایت در و نادرست اطالعات کسب به نسبت و شده... و

 تا هاسایتوب از بسیاری نماند ناگفته البته. باشدمی اعتیادآور مواد حاوی شده خریداری محصوالت

 .نمایندمی اقدام روانگردان مواد تبلیغ به نسبت مستقیم طور به که اندرفته پیش جایی

 های اجتماعيها و شبکهها، وبالگسایتتبلیغات کلیکي در وب -2-29-5

 نامیده جستجویی بازاریابی یا جستجویی تبلیغات نیز مواردی در که 1یس پی پی یا کلیکی تبلیغات

 مورد هاسایت برخی و وجوجست موتورهای وسیله به که باشدمی اینترنتی بازاریابی مدل یک شود،می

 اصطالح به و خاص مشتریان به توجه با نیز اعتیادآور مواد تبلیغات و بازاریابی. گیردمی قرار استفاده

 در و بوده برخوردار مجازی فضای در خوبی کارکرد از کلیکی صورتبه دارد، خود دنبال به که ترجیحی

 مشتریان دنبال به غیرمستقیم، هایپیام با که است شده طراحی ایگونه به تبلیغات موارد بیشتر

 محصوالت کلیکی بازاریابی هایتکنیک از استفاده با فساد مروجین و مبلغین. باشندمی خود ترجیحی

 داروهای تبلیغ) دهندهنمایش هایسایت موضوعات جمله از گوناگون هایبندیدسته با را خود خدمات و

 کاربران به تبلیغ نمایش) جغرافیایی منطقه اساس بر ،(بهداشتی و آرایشی لوازم هایسایت در الغری

 آندروید همراه درگوشی فقط نمایش) عامل سیستم اساس بر ،(خاص هایشهرستان و هااستان در ساکن

 (.53: 1398قربانی، ) نمایندمی ارائه( خصوص به ساعات در هاآگهی نمایش) زمانی بازه اساس بر و...( و

 های اجتماعي ویدئو آنالینها و شبکهسایتهای تبلیغاتي در وبتیزرها و فیلم -2-29-6

 کاربران بین در را خود زیاد، العادهفوق سرعتی با آنالین ویدئو اجتماعی هایشبکه اخیر هایسال در

 اجازه کاربران به هاشبکه این. اندشده تبدیل مجازی هایپایگاه پرطرفدارترین عنوانبه و مطرح مجازی

 مانند ویدئوها انواع و دهندمی ارائه را مختلف هاییتباکیف ویدئو گذاریاشتراک و مشاهده بارگذاری،

 ویدئوهای ها،وبالگ ویدئوهای همچنین و موسیقی هایکلیپ و تلویزیون هایکلیپ فیلم، هایکلیپ

 دارای شده پخش ویدئوهای تمامی البته. دهندمی نمایش را آموزشی ویدئوهای و کوتاه جینالاور

 بارگذاری پایگاه در شوم اهداف و قبل از طراحی با هاشبکه این مفاد از بسیاری و نبوده مجاز محتوای

                                                           
1 PPC 



 

81 

 

 هاپایگاه این کارکردهای جمله از...  و کشت تولید، نحوه اعتیادآور، مواد انواع ویدئویی تبلیغ. گرددمی

 هایکنسول ها،رایانه روی بر راحتی به توانمی را هاپایگاه این ویدئوهای. باشدمی موادمخدر بازاریابی در

 (.44: 1397، فکری) نمود مشاهده نیز همراه تلفن هاینسخه و بازی

 های اجتماعيهای تبلیغاتي در شبکهکانالاندازی راه -2-29-7

 یک صورتبه تاطالعا انتقال که کنندمی عمل ایگونه به اجتماعی افزارهاینرم در موجود هایکانال

 محصوالت بیبازاریا و تبلیغ به فقط باشدمی نفر چند یا یک از متشکل که کانال مدیریت و بوده طرفه

 از پس و جذب را تبلیغ مورد محصوالت به مندانعالقه ارتباطی، هایلینک دادن قرار با و پرداخته

 هاشبکه این طرفدارپر و بارز نمونه. نمایندمی خود پلید اهداف سازیپیاده به اقدام آنان نیازهای احصای

 (.16: 1396 مالکی،) باشدمی تلگرام افزارنرم باشند،می فعالیت حال در کانالی صورتبه که

 های اجتماعيو شبکه هاتیساوباستفاده از تبلیغات سمعي در  -2-29-8

 مواد انواع ریابیبازا و تبلیغ از دیگر نوعی هاپادکست اصطالح به همان یا و شنیداری سمعی، بازاریابی

 با مرتبط ایهصوت و صداها انواع بارگذاری با مجازی گراناخالل. باشدمی مجازی فضای در اعتیادآور

 مصرف زا پس که هایگوییپراکنده و شاعرانه سخنان توهمات، هذیان، استعمال، تولید، نحوه آموزش

 بسیاری یبرا آنکه با روش این. شوندمی شنوندگان تحریک موجب مجازی، بستر در آورند،می زبان به

 استفاده روش نای از اجتماعی هایشبکه در شده ساخته هایگروه از بسیاری اما است، ناشناخته افراد از

 و مشاعره به شروع فمصر از پس افراد و بوده صدا به صدا گروه در چت سیستم کهطوریبه. نمایندمی

 (.1396 نمکین،) نمایندمی هاگروه بستر در صوتی صورتبه هم آن مشاجره،

 ایمیل مارکتینگ -2-29-9

 به مشخص راه یک از را خود ایمیل خودش فرد که هاییشبکه و هاسایت اعضای به ایمیل ارسال

 یا و هاسایت از یکی جانب از اطمینان با ایمیل این. شودمی نامیده مارکتینگ ایمیل است، داده پایگاه

 داده قرار آن اختیار در را خود اطالعات و نموده نام ثبت آن در این از پیش کاربر که است هاییپایگاه

 حفظ آینده، هایفروش برای مشتری با ارتباط برقراری فروش، هدف با تواندمی مارکتینگ ایمیل. است

 بازاریابی هایپیام قالب در تواندمی ایمیل این. شود انجام چنینیاین مواردی و وی کردن وفادار و مشتری

 ظاهر به و مشخص اهداف با اجتماعی هایشبکه یا هاوبالگ و هاسایت از بسیاری امروزه. باشد غیره و

 به یا و کاربران ایمیل هایآدرس و مشخصات دریافت و اعضا جذب از پس فرهنگی، هایفعالیت دارای

 اعتیادآور مواد و اعتیاد سمت به کاربران جذب هدف با هاییپیام ارسال به اقدام شد، اشاره که طرقی
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 به و نبوده شده عنوان چارچوب در و مارکتینگ ایمیل واقعی معنای به اقدامات این البته. نمایندمی

 .باشدمی آن عنوان از سوءاستفاده نوعی

 آوریجمع مختلف هایسایت سطح از را کاربران هایایمیل ها،روش اقسام و انواع با افراد این واقع در

 از یکی به مربوط نمونه. کنندمی اقدام تبلیغاتی هایایمیل انواع خودسرانه ارسال به نسبت کرده،

 (.53: 1398 قربانی،) باشدمی جواناماری انواع بذر فروش و تبلیغ به مربوط مارکتینگ ایمیل کارکردهای

 های جعلي(هویت افراد مشهور در تبلیغ )ساخت پروفایل -2-29-10

 عروفم هایچهره دیگر و ورزشی هنری، معروف هایچهره جعلی هایصفحه مراقب بایستی کاربران

 هایچهره از گیریبهره با و جعلی صفحات ایجاد با اعتیادآور مواد کنندگانتوزیع از بسیاری امروزه. باشند

 فضای هایقابلیت ترینمهم از یکی که چرا. پردازندمی اعتیادآور مواد فروش و تبلیغ بازاریابی، به معروف

 فضای در جعلی هایپروفایل با کاربران هاینوشته فریب و جابی اعتماد و است هویت جعل مجازی

 داشته واریناگ پیامدهای کاربران برای تواندمیها سایت و صفحات در موجود اطالعات اساس بر مجازی

 و هانوشته به اعتماد با راحتی به که هستند نوجوانان اغلب جعلی، صفحات این قربانیان متأسفانه. باشد

، قربانی) شوندمی گرفتار اعتیادآور مواد انواع به اعتیاد دام در جاعل کاربران دیوار در موجود هایپیام

1398 :53.) 

 تحقیق چارچوب نظری -30-2

رسد ، به نظر میتبلیغاتو های اجتماعی، اعتیاد های آسیبهای مطرح شده در زمینهبا توجه به نظریه

و ( ادمخدرمو)تبلیغات تجاری مرتبط با مستقل  ریمتغ انیم را ارتباط نظری تواندیم نظریه وابستگی

 د.گردان( برقرار سازروانو  موادمخدرمصرف به  شیوابسته )گرا ریمتغ

 وابستگی دارند، نظریه متفاوتی نظرات هارسانه قدرت میزان درباره رسانه پژوهشگران اینکه به توجه با

 تأثیر توانندمی چقدر تأثیرهای شدید-محدود تأثیرهای الگوی که است موضوع این سوی به گامی

سیستمی  رویکرد هاآن. شد مطرح 2فلور دی و 1روکیچ بال توسط وابستگی نظریه. بدهند شرح را هارسانه

                                                           
1 Sandra Ball-Rokeach 
2 Melwin Defleur 
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 کردمی اجتماعی برقرار نظام و مخاطبان ها،رسانه میان اییکپارچه رابطه که گرفتند پیش در را وسیعی

 (.70: 1390)روشندل اربطانی و همکاران، 

 شخص به خصیشاز  هاوابستگی این و دارند هارسانه به متفاوتی هایوابستگی افراد نظریه، این طبق

 در محقق دو این نظر به. کندتفاوت می دیگر فرهنگ به فرهنگی از و دیگر گروه به گروهی از دیگر،

 زندگی ازیر دارند، جمعی هایرسانه به اطالعات زیادی وابستگی مخاطبان صنعتی،-شهری جدید جامعه

 مخاطبان رسانه، نمیا سه گانه روابط بر نظریه این. است به روز و اعتماد قابل اطالعات نیازمند جامعه در

اهداف،  به رسیدن و نیاز رفع منظوربه مخاطبان که است آن نظریه این اصلی محور دارد. تأکید جامعه و

 فرد یک. دهاستکاربر الگویی بنیادین هایایده با مطابق که رویکردی اند،وابسته هارسانه اطالعات به

 اطالعات ایکارکرده و اهمیت تعداد منبع اولین. شود روروبه وابستگی گوناگون منبع دو با است ممکن

 کار به میسرگر و تفریح دولت، هایبر فعالیت نظارت نظیر کارکردها از ایمجموعه برای رسانه. است

 رسانه یک رقدره و است سایران از ترمهم افراد از خاص هاییبرای گروه کارکردها این از بعضی. روندمی

 ثبات منبع ندومی. شودمی بیشتر رسانه آن به خاص گروه آن وابستگی دهد، بیشتر ارائه را اطالعات آن

 عات افزایشاطال برای هارسانه به مردم وابستگی دارد، وجود جامعه در تغییر که زمانی. اجتماعی است

)روشندل  شود تواند کممی رسانه به نیاز باالست، اجتماعی ثبات که هنگامی دیگر سوی از. یابدمی

 (.71: 1390اربطانی و همکاران، 

اعی مجازی( های اجتمبرداری )اینترنت و شبکهتواند رابطه نوع بهرهنظریه وابستگی مخاطب نیز می

 و هر فرد کنندیم ها رفعرا با رسانه شانیازهایافراد به اشکال مختلف نو گرایش به اعتیاد را تبیین کند. 

باشد که  یافرد به گونه ازیطور متفاوت استفاده کند. اگر نها بهمختلف از رسانه نهیاست در زم ممکن

 توانندیو افراد م گرددیم ازیمجازی به دنبال رفع آن ن اییقابل دسترس نباشد، در دن یواقع اییدن در

ها آن یهاشیراه مخاطب به دنبال رفع آن است بر گک ازییکه فراتر از ن نندیرا برگز یمتفاوت محتواهای

 .شود واقع مؤثر
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 مدل نظری تحقیق -31-2

دهنده رابطه بین که در شکل زیر ترسیم شده است، مدل نظری )الگوی تحقیق( که نشان طورهمان

متغیر مستقل  سهتابعی از  متغیری وابسته و عنوانبهگردان و روان موادمخدرمتغیرها است و گرایش به 

 است. های اجتماعی مجازیتبلیغات شنیداری، دیداری و محتوای در شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 نظری تحقیق : مدل7-2شکل 

 منبع: )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبلیغات شنیداری

 تبلیغات دیداری

 تبلیغات محتوایی

 تبلیغات تجاری
به مصرفگرایش   

گردانخدر و روانممواد  
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 فصل سوم

 شناسي پژوهشروش
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 مقدمه
ج حاصل از دهد. آنچه که یک محقق و نتایبخشی از هر تحقیق را تشکیل می شناسیروشمعرفی   

نتخاب روش تحقیق، ترین روش برای انجام آن است. امناسب کارگیریبهسازد، همانا آن را معتبر می

یرهای موضوع، اهداف تحقیق، فرضیات تدوین شده، نحوه، میزان و نوع کنترل متغبستگی به اهمیت 

. پردازدمییق گر دارد. این بخش با توجه به موضوع، مسئله و اهداف تحقیق، به انتخاب روش تحقمداخله

 هایپاسخیز ای است که موجب دستیابی به اهداف مورد نظر و نهدف از انتخاب روش تحقیق، اتخاذ شیوه

 ها، به روش پیمایشی،، پس از بیان اهمیت روش مطالعه علمی پدیدهفصلقیق شود. در این مسئله تح

های ابزار شود و سپسو تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می گیرینمونه جامعه آماری،

وش اجرای پژوهش نیز به رفصل و در آخر  شوداین ابزارها مطرح میروایی و پایایی گیری، و اعتبار اندازه

 ها پرداخته خواهد شد.داده وتحلیلتجزیهو 

 روش تحقیق -3-1

 درست شناسیروش با که زمانی مگر بود نخواهد مسیر علمی شناخت یا علم هایهدف به دستیابی

 و اهداف نظری، چارچوب هب توجه با علمی پژوهش هر در( 22: 1387پذیرد )ساروخانی، صورت می

 واندتمی  آن در نظر دقت که است عمده مباحث از یکی مناسب روش انتخاب پژوهش، هایفرضیه

 گفته هاییروش به خود مطلق مفهوم در شناسیروش. نماید تضمین را مطلوب نتایج به دستیابی

 نیز علم هر شناسیروش و شودمی استفاده هاآن از علمی شناخت به رسیدن برای که شودمی

 را شناخت هایروشاست،  نآ قواعد و هنجارها شناخت برای علم آن پذیرفته و مناسب هایروش

 اعدهق آن شناخت از پس قاعده هر اجرای که چرا دانست، متمایز آن اجرای فنون و هاروش از باید

 )همان(. .گرددمی ممکن

 یریزی در راستاتواند در امر برنامهچرا که نتایج آن میاست، ین تحقیق از نظر هدف کاربردی ا

از آنجا که در مؤثر باشد.  یمجاز یاجتماع هایشبکه دهیسازمان و گردانو روان موادمخدرمبارزه با 

ها و خصوصیات جامعه وانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، به توصیف ویژگیااین تحقیق از طریق فر

از نوع توصیفی بوده  هادادهنمونه تحقیق پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر اساس نحوه گردآوری 

 مورد هاینمونه تعداد بودن باال به توجه با پیمایش روش درشود. که به طریق پیمایشی انجام می

 همچنینباشد، می آماری جامعه کل به تعمیم قابل شده گردآوری اطالعات از حاصل نتایج بررسی،

 پذیرامکان آماری هایآزمون وسیله به هاآن تحلیل است، کمی صورتبه هاداده روش این در که آنجا از
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 نامهپرسشاست.  نامهپرسش تکنیک از استفاده اطالعات در این تحقیق گردآوری ابزار از یکی گردد.می

 15و برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش  سؤال 37در این پژوهش، شامل  تهیه شده

 است.های پژوهش )سن، جنس، تحصیالت و...( مربوط به متغیرهای زمینه سؤال

شن  تأییدیدر خصوص بررسی روابط حاکم بین متغیرها، به علت آنکه از تحلیل عاملی    سایی  برای  ا

ستگی درونی  در تشکیل یک عامل استفاده شده و این تحلیل با استفاده از همب     مؤثرمتغیرها یا عوامل 

، از دهدمی(، این کار را انجام دهندمیرا بارهای عاملی نشاااان  هاآنتغیرها )که نهایتاً تعداد زیادی از م

 .باشدمینوع همبستگی 

 جامعه آماری -3-2

باشد.  مدهآ بدست معرف یا نمایان یانمونه از که است اصلی جامعه همان آماری، جامعه منظور از   

 ماریآ جامعه انتخاب اصل، ترینمهم تحقیق برای موضوع، انتخاب از پس اجتماعی تحقیقات در

 پیرامون بایستمی که هستند هاییگروه یا افراد همان آماری جمعیت یا آماری جامعه پس .باشدمی

 آماری معهجا انتخاب در ضروری و مهم نکته. گردد گردآوری الزم اطالعات آنان از تحقیق موضوع مورد

 تاًضرور آن درون در موجود اعضای تمام که معنا بدین. است آن بودن دست یک آماری، جمعیت یا

 هم با گیرد،می صورت مطالعه و بررسی آن مورد در که خاص ویژگی یا صفت چند یا یک در دبای

 مبادرت باشد،می آماری جامعه معرف که نمونه یک انتخاب به اوالً بتوان اینکه تا باشند داشته اشتراک

(. 59: 1382، )صابریان داد تعمیم آماری جامعه کل به آمار نمونه از آمده بدست نتایج ثانیاً و ورزید

شهر تهران  21و  14سال( ساکن در دو منطقه  34تا  20جوانان رده سنی ) جامعه آماری این تحقیق را،

 .دهندیم لیتشک کنند،یم های اجتماعی مجازی استفادهو شبکه نترنتیاکه از 

نفر  515.795 شهر تهران، 14 منطقه تیجمعتعداد کل  ران،یا 1395سال  یاساس سرشمار بر

 34تا  20نفر در دامنه سنی  142.202که از این تعداد،  باشدیزن م 257.218مرد و  258.577شامل 

مرد  94.035نفر شامل  186.821 شهر تهران، 21منطقه  تیجمعسال قرار دارند. همچنین تعداد کل 

 .رندسال قرار دا 34تا  20 یدر دامنه سننفر  55.633د که از این تعداد باشیزن م 92.786و 

 واحد تحلیل

یمایش، واحد پدر تحقیقات  غالباًشود، واحد تحلیل، واحدی است که اطالعات از آن گردآوری می

 است. 34تا  20(. در این تحقیق واحد تحلیل جوانان 530: 1385تحلیل فرد است )ببی، 
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 محدوده مکاني:

 باشد.شهر تهران می 21و  14محدوده مکانی این تحقیق دو منطقه 

 محدوده زماني:

 صورت گرفته است. 1399در سال  نامهپرسشمطالعات انجام شده و همچنین تکمیل 

 گیرینمونه -3-3

 یریگنهنمودر تحقیق حاضر، به علت عدم امکان استفاده از نظرات تمامی جامعه آماری مورد نظر، 

اس روش ماری بر اسگیری از بین جامعه آ، برای نمونه. با توجه به خصوصیات پژوهش حاضردش انجام

ظر استاد نبا های تحقیق پرسشنامهو با استفاده از جدول مورگان و کرجسی،  ایسهمیمهگیری نمونه

ل( سا 34تا  20جوانان رده سنی )در بین  نامهپرسش 384 مجموعاًعدد در هر منطقه و  192راهنما، 

 (.N=384) .شدتوزیع شهر تهران  21و  14ساکن در دو منطقه 

 متغیرهای تحقیق -3-4

 متغیر وابسته -3-4-1

 .است گردانروانو  موادمخدروابسته این تحقیق گرایش به مصرف  متغیر

 متغیر مستقل -3-4-2

 باشد:که خود شامل موارد زیر می باشندیمدر تحقیق حاضر متغیر مستقل تبلیغات تجاری 

 تبلیغات شنیداری -

 تبلیغات دیداری -

 تبلیغات محتوایی -

 عملیاتي متغیرهای تحقیقنظری و  تعاریف -5-3

 تعاریف نظری -1-5-3

   تبلیغات تجاری

 لهیوسمنبع که به کیاز طرف  ییکاال ایو  دهیعق جیمنظور ترواست که به یامیعبارت از پ غیتبل

از جامعه منتقل  یخاص یهابه گروه یغاتیتبل لیوسا لهیوسبه زیو ن شودیم یبه جامعه معرف یهمان آگه
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تبلیغات را  2(. مارشال مک لوهان1971، 1رایت و وارنر) انجام آن پول پرداخت شود یگردد و برا

. فردیناند تونیس، تبلیغات را تالشی برای ارائه یک موضوع خالف حقیقت داندیمشستشوی مغزی 

(. در این تحقیق، منظور تبلیغات در راستای ترویج فرهنگ استفاده، 1393)پورصیامی و قانع  داندیم

 است. گردانروانو  موادمخدرفروش و بازاریابی 

 ی اجتماعي مجازیهاشبکه

یی هستند که طیف وسیعی از افزارهانرمو  هاتیساوبی اجتماعی آن دسته از هاشبکهمنظور از 

ی متشکل اشبکه. در واقع شبکه اجتماعی سازندیمتعامالت اجتماعی با دوستان و اعضا خانواده را میسر 

اجتماعی مجازی مجموعه از ارتباطات  یهاشبکه(. 1389)موالیی،  هاستآنو ارتباطات  هاگروهاز افراد و 

سایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی است، این واز طریق رایانه و  هاانساندرونی 

ی اینترنتی هستند که با پیشرفت فناوری در قالب هاتیساوبی تحت موبایل، نسل جدیدی از هاشبکه

، 3)وودو قابل دسترسی هستند.  اندشدهی تعریف ارتباطو دیگر ابزارهای  هالیموبایی برای افزارهانرم

که  اندشدهی زندگی مدرن تعریف هایژگیویکی از  عنوانبهمجازی تحت موبایل  یهاشبکه(. 2008

ی منفی ویرانگری نیز هاجنبهی که منافع و اثرات مثبت بر زندگی بشر دارد، دارای ادهیپدهمانند هر 

آپ، تلگرام، های چت و گفتگو نظیر واتسدر این تحقیق، منظور اتاق(. 2005، 4هست. )مک کویل

 باشند.بوک میاینستاگرام و فیس

 اعتیاد

 یهااز بحران یکی( که امروزه 2006، 5است )گاالنتر یو اجتماع یروان ،یجسم یماریب کی ادیاعت

در جامعه  یاز مشکالت اساس یکی ادی(. اعت1393)سهرابی و همکاران،  شودیمحسوب م یکنون یایدن

و  رمانمبارزه، د نهیرا صرف هز یکالن مل یهاهیو سرما رانیرا و یزندگ هاونیلیکه م یاست؛ مشکل

 یامدهایو دچار پ آورندیم یاز افراد به مصرف مواد رو یادی. روزانه شمار زکندیاز آن م یناش یهابیآس

 لیدال یبنا به برخ زی. کشور ما نشوندیاز آن م یناش یو اجتماع یاقتصاد ،یفرهنگ ،یروان ،یجسمان

 ادیآوردن جوانان به اعت یرو یراب یمناسب تیخاص، وضع ییایجغراف تیاشتباه و موقع یباورها ،یفرهنگ

 لیاست که به دل یو روان یروح ،یجسم یماریب کی ادیاعت(. 1391 ی و همکاران،المدن ینیدارد )حس

                                                           
1 Wright and Warner   
2 Mc Luhan 
3 Wood 
4 McQuail 
5 Galanter 
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و  یبی)نق اندازدیفرد، خانواده و جامعه را به خطر م یسالمت ،یآن، همه ابعاد زندگ روندهشیپ تیماه

است  یآمار طالق و خشونت خانوادگ شیفرزندان، افزا یلیافت تحص ادیاز تبعات اعت (.1394همکاران، 

 است. گردانروانو  موادمخدردر این تحقیق، منظور، اعتیاد به  (.2006، 1)وست

 موادمخدر

رهنگ فکند )عمید،  حسیبی سست کننده و آنچه اعصاب را سست و امادهمخدر در لغت به معنی 

رکات ارادی و حکه موجب اختالل در  گرددیمی اطالق امادهخاص به  طوربه موادمخدرفارسی عمید(. 

ی که مصرف ادآوریاعت هر نوع ماده گریدیعبارتبه. شودیمرفتاری و تغییرات جسمی در افراد  تعادلعدم 

 شودیم نابجا و سوء استعمال آن وابستگی جسمی یا روانی در افراد ایجاد نماید ماده مخدر تلقی

، جوانایمارموادی نظیر تریاک، مرفین، حشیش، هروئین،  (. در این تحقیق به1382)مرتضوی قهی، 

 کند.حالت سستی و رخوت ایجاد می کنندهمصرفباشد که در حشیش و گل می

 گردانروانمواد 

یی است که سبب از دو واژه و گردان ترکیب یافته است و در مفهوم لغوی، دارو گردانروانکلمه  

ات معادل آن در زبان انگلیسی اصطالح رسدیم. به نظر شودیمی روانی شخص هاحالتتغییر 

Psychotropic  وPsychodelic  یا صنعتی است  هر ماده اعم از طبیعی گردانرواناست و منظور از مواد

 کندیمی است و استعمال نابجای آن ایجاد وابستگ رگذاریتأثکه بر روی سیستم اعصاب مرکزی انسان 

ه بر روی ی دارویی، شیمیایی و صنعتی هستند کهافرآورده(. در این تحقیق، منظور، 1386)عینی، 

 گذارند.می ریتأثاعصاب مرکزی بدن 

 شناختيگرایش 

افراد مبتال  های انجام شده فرایندهای اعتیاد تحت تأثیر باورها و شناختبر اساس تحقیقات و بررسی

-شناختی و عاطفی افراد بر گرایش آنها مطبق است. در واقع گرایش هایپاسخ. به عبارتی گیردمیقرار 

هان، محیط و آینده دارد ای هستند که فرد درباره خود، جهای ناکارآمد، مفروضات و باورهای سوگیرانه

شناختی های روانها، فرد را مستعد افسردگی و سایر آشفتگی(. این گرایش2007، 2)آبال و اسکیتج

 (.1388کنند )حاجی علیزداه و همکاران، می
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 گرایش رفتاری

رود ار میهای منفی به کسازوکاری برای سرکوب هیجان عنوانبهگرایش به رفتارهای پر خطر 

ای جدید در هبرای آزمایش تجربه ،گرایش به رفتارهای پر خطربه عبارتی  (.1396و همکاران،  )افشاری

هند دها هستند، رخ میسازی این تجربهمحیط اجتماعی است و در ارتباط با همساالن که زمینه

 (.1395)مختارنیا و همکاران، 

 جوانان

 نامهلغت) ز عمر آن چندان نگذشته باشدجوان در لغت به معنای برنا، تازه، نو و چیزی است که ا

 یآمار یهایبندبر اساس تقسیم. شودیانسان در همین دوره ساخته م شخصیتی اصل بخش دهخدا(.

سازمان یونسکو نیز این  گیرند؛یقرار م سال 15-24 یسازمان ملل متحد، جوانان در گروه سن نهدبیرخا

جوان در  ،وجوداین با  وجود دارد. یالمللبین توافق آنره را پیشنهاد کرده است که دربا یمیانگین سن

گوناگون تعریف  یهابه شیوه یو اقتصاد یسیاس ،یجوامع گوناگون با توجه به شرایط متغیر اجتماع

است و  یسالگ 15-25سنین  یجهان، جوان یکشورها بیشتر یشده از سو شده است. در تعاریف ارائه

( 1383شفرز، . )رسدمیسال  24تعاریف از جوانان به بیش از ، توسعهاز جوامع درحال یدر تعاریف بسیار

 دیشد، بازه جد لیتشک جمهورسیجوانان که با حضور معاون اول رئ یعال یدر جلسه شورادر ایران نیز 

 (. در این تحقیق با توجه1397، 1وزارت ورزش و جوانان)ه است شد بیتصوسال  35الی  18 یسن جوان

 سال است. 34الی  20ی مرکز آمار ایران، منظور دامنه سنی جوانان بندمیتقسبه 

 تعاریف عملیاتي -2-5-3

 تبلیغات تجاری

 گردانروان و موادمخدرترویج فرهنگ استفاده، فروش و بازاریابی  از تبلیغات،در این تحقیق، منظور 

 است و شامل تبلیغات شنیداری، دیداری و محتوایی است.

استفاده  یانهیگز 5در قالب مقیاس ترتیبی و طیف لیکرت  سؤال 20برای سنجش این متغیر، از 

 8امل شو مربوط به تبلیغات دیداری بخش اول  :اندشدهبه سه بخش تقسیم  سؤاالتشده است که 

ر دابعادی همچون بنرهای تبلیغاتی ثابت و متحرک، پویانمایی، تبلیغات کلیکی  است که سؤال

تبلیغاتی نوشتاری،  یهاامیپتبلیغاتی،  یهالمیفاجتماعی، تیزرها و  یهاشبکهها و ، وبالگهاتیساوب

 می دهد. مخدر را مورد بررسی قراردجهت ارائه تبلیغات و اطالعات حاوی موا تلگرامی یهاکانال

                                                           
1 https://www.borna.news/fa/tiny/news-845005 
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عتیادآور اتبلیغ مواد است که ابعادی همچون  سؤال 9بخش دوم مربوط به تبلیغات محتوایی و شامل 

به ظاهر تخصصی در  یهامشاورههای شخصی، بیان غیرمعقول از مصرف مواد اعتیادآور، ارائه در وبالگ

گ، استفاده از هویت برای گرایش فرد به اعتیاد، ایمیل مارکتین هاروممجازی، استفاده از چت  یهاشبکه

ورد بررسی ممخدر را تفاده از موادبرای شکستن قبح اس افراد مشهور در تبلیغات، مطالب به ظاهر جذاب

 .دهدیمقرار 

ن است که ابعادی همچون شنید سؤال 3مربوط به تبلیغات شنیداری و شامل  سؤاالتبخش سوم 

سیستم چت  و سخنان شاعرانه برای تحریک شوندگان، انواع صداها در رابطه با نحوه تولید و استعمال

مخدر وادمخدرهای دیجیتالی جهت تبلیغ مسیقی همچون صورت صدا به صدا، استفاده از مو بهدر گروه 

 5تیب شامل ترتیبی است که به تر سؤاالتسطح سنجش . دهدیمرا مورد بررسی قرار  گردانروانو 

 ( است.5نمره )( و خیلی زیاد 4(، زیاد )نمره 3(، متوسط )نمره 2(، کم )نمره 1گزینه، خیلی کم )نمره 

 گردان:و روان موادمخدر

سؤال در قالب  17است که با  گردانروانو  موادمخدرگرایش به مصرف  وابسته متغیردر این تحقیق، 

بخش اول مربوط  :اندشدهتقسیم بخش دو به  سؤاالت و ه استطیف لیکرت پنج امتیازی سنجیده شد

ت تجارتمایل به ماجراجویی و کسب است که ابعادی همچون  سؤال 12به گرایش شناختی که شامل 

العات جذابیت فضای مجازی و کسب اط، نداشتن اعتماد به نفس واقعی و ضعف در خود پنداره، جدید

 مشاهده، گردانروان و موادمخدر به اعتیاد سابقه با مجازی دوستان یافتن، نامناسب از این طریق

 توجهیبی و فرد رد موادمخدر مصرف به تمایل، مجازی هایشبکه در گردانروان و موادمخدر تبلیغات

 در شعارها ذابیتج، موادمخدر از استفاده به گردانروان و موادمخدر تبلیغات ترغیب، آن پیامدهای به

 .دهدیمرا مورد بررسی قرار و...  موادمخدر ایرسانه تبلیغات

 یرسدستسؤال تشکیل شده است و ابعادی همچون  5بخش دوم مربوط به گرایش رفتاری است که از 

، یزمجا یمخدر در فضاآسان مواد دوفروشیخر ،یمجاز یمخدر در فضاو مواد گاریع ساآسان به انو

 یدر فضا گردانروان یهاقرصمخدر و تنوع مواد وجودو  یمجاز یدر فضا متیمخدر ارزان قمواد وجود

د بررسی قرار را مور موادمخدر تبلیغات دیدن با اعتیاد به دوباره رجوع اعتیاد، ترک صورت درو  یمجاز

 .دهدیم

(، 2ه (، کم )نمر1گزینه، خیلی کم )نمره  5ترتیبی است که به ترتیب شامل  سؤاالتسطح سنجش 

 ( است.5( و خیلی زیاد )نمره 4(، زیاد )نمره 3متوسط )نمره 
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 اطالعات آوریجمعابزار  -3-6

یکی از  نامهشپرسها از جامعه مورد مطالعه است. آوری دادهای برای جمعوسیله یریگاندازهابزار 

. ابزار رودیمر های تحقیق به شماداده یآورجمعو روشی مستقیم برای  باشدیمابزارهای رایج تحقیق 

و  محقق ساخته است که توسط پژوهشگر و بر اساس مطالعات نظری نامهپرسشاین تحقیق یک 

با توجه  نامهپرسشدستاوردهای آن با همکاری و مشاورت اساتید راهنما و مشاور تهیه شده است. این 

سه بخش  به اهداف تحقیق و اطالعات موردنیاز برای آزمون فرضیات پژوهش تنظیم شده است که دارای

 به شرح زیر است:

میزان تحصیالت، مدت اسخگویان شامل؛ سن، جنسیت و های فردی و تخصصی پویژگی: اولبخش 

وع تبلیغات اجتماعی مجازی و انتخاب ن یهاشبکهزمان استفاده از اینترنت، تعداد دفعات رجوع به 

 باشد.می و میزان و دفعات مصرف مواد موادمخدر، نحوه آشنایی با موادمخدر، تمایل به مصرف تجاری

یغات تبلیغات دیداری، تبل شامل ؛است کههای اجتماعی مجازی تبلیغات تجاری شبکه: دومبخش 

تیازی در قالب طیف لیکرت پنج ام سؤال است و 20که حاوی  باشدمی محتوایی و تبلیغات شنیداری

 =خیلی زیاد( سنجیده شد.5=زیاد و 4=متوسط، 3=کم، 2=خیلی کم، 1)
در قالب  و باشدمی سؤال 17شامل است که  گردانروانو  موادمخدرگرایش به مصرف : سوم بخش

 .=خیلی زیاد( سنجیده شد5=زیاد و 4=متوسط، 3=کم، 2=خیلی کم، 1طیف لیکرت پنج امتیازی )

جه به اهداف کلی و مقدماتی با تو نامهپرسش، نخست نامهپرسشتهیه و تنظیم این  منظوربه

اور و انجام از اساتید راهنما و مش ینظرخواهاختصاصی طراحی گردید. پس از تعیین اعتبار )روایی( و 

 نامهرسشپآزمون شد. در نهایت پس از تعیین پایایی عدد پیش 30اصالحات الزم و مقتضی، به تعداد 

 نهایی تدوین گردید. نامهپرسش و انجام اصالحات مجدد
 

 یریگاندازهاعتبار )روایي( ابزار  -3-6-1

از روش روایی ظاهری و محتوایی استفاده گردید. به این معنی که با  نامهپرسشبرای تعیین روایی 

ارائه آن به متخصصان، نظریات ایشان در خصوص روایی ظاهری اخذ گردید. همچنین در مرحله 

اقدام شد. در حقیقت اصالحات ظاهری برای  نامهپرسشنیز نسبت به بررسی روایی محتوایی  آزمونپیش

جمالت، عبارات و اصالحات محتوایی جهت سنجش ارتباط سؤاالت با اهداف تحقیق انجام  سازیمفهوم

در این زمینه بررسی شد و اصالحاتی  نظرانصاحبتحقیق، توسط جمعی از  هاینامهپرسششد. روایی 

تحقیق بود. شایان  هاینامهپرسش، تأییدگر روایی نظرانصاحبهای نهایی در آن انجام گرفت و بررسی
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ذکر است افرادی که به بررسی روایی ابزار تحقیق پرداختند، اساتید کمیته تحقیق )راهنما و مشاور( 

 بودند. 

 

 نامهپرسشقابلیت اعتماد )پایایي( پژوهش و  -3-6-2

جوانان میان  نامهپرسشعدد  30برای بررسی و ارتقای اعتبار وسیله تحقیق در مرحله کمی، تعداد 

صادفی به روش کامالً ت ،بودندشهر تهران  21و  14ساکن دو منطقه که سال(  34تا  20) یرده سن

 شد. سپس به پاالیش متغیرها با استفاده از روش آلفای کرونباخ اقدام گردید.  توزیع

 

 روش آلفای کرونباخ -3-6-2-1

گیری زههای مختلف را انداگیری که خصیصهاین روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه

باشد، نشانه  α=1گر آلفای کرونباخ بین صفر و یک در نوسان است. ا طورکلیبه رود.کند به کار میمی

 ست. باشد نشان از بی اعتباری کامل آن ا α=0اعتبار کامل ابزار تحقیق است و در صورتی که  

 

 ارزیابی ضریب کرونباخ آلفا:

 زیاد               متوسط              کم 

45%              75%              95% 

 

 تحقیق نامهپرسشهای ضرایب پایایی برای بخش :1-3جدول 

 ضریب آلفا هاتعداد گویه هازیربخش نامهپرسشهای بخش

 تبلیغات تجاری

 89/0 8 تبلیغات دیداری

 87/0 9 تبلیغات محتوایی

 91/0 3 تبلیغات شنیداری

 95/0 17 گردانروان و موادمخدر مصرف به گرایش

 

 .باشدمی 87/0-95/0در مجموع ضریب نهایی آلفای کرونباخ برای ابزار تحقیق در بازه 
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 آوری اطالعاتروش جمع -3-7

 از: اندعبارتستفاده شده است که آوری اطالعات ادر این تحقیق از سه روش برای جمع

 :یاکتابخانهمطالعات اسنادی و  -الف

های نامهها، پایانای نظیر کتابدر ابتدای تحقیق، بررسی جامعی در اسناد، مدارک، منابع کتابخانه

مجالت علمی و پژوهشی صورت گرفت تا ضمن ها و ها، ژورنالها و پروژهدانشجویی، گزارش طرح

های صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده های نظری تحقیق از نتایج بررسیتحکیم پایه

 شود.

 منابع الکترونیکي: -ب

های پژوهشی، مقاالت علمی و تبادل اطالعات و این روش شامل دستیابی به نتایج مطالعات و یافته

باشد. که این روش به دلیل بدیع بودن موضوع تحقیق در کشور و کمبود نترنت میمنابع از طریق ای

های مطالعات صورت گرفته های پژوهشی مقتضی در داخل کشور و نیاز مبرم به آگاهی از یافتهیافته

ظری در سایر کشورها در پیشبرد این تحقیق به خصوص در مراحل بررسی منابع و تدوین چارچوب ن

 واقع شد.بسیار مؤثر 

 مطالعه میداني: -ج

و قرار گرفت  در اختیار افراد نامهپرسشه دست آوردن اطالعات موردنیاز، در این قسمت برای ب 

 نامهپرسشسنجی و تعدیل و تدوین روایی مرحلهها کسب شد که این اطالعات در اطالعات الزم از آن

 مؤثر واقع شد.

 آماری هایروش -3-8

ای مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. سپس، از طریق پس از گردآوری اطالعات از مطالعات کتابخانه

های ها از روشداده وتحلیلتجزیهآوری شد. برای ها جمعداده نامهپرسشمطالعات میدانی و با ابزار 

 از دهاستفا با هاداده پردازش مراحل همه ضمن در. شده است استفاده استنباطی و آماری توصیفی

 .است گرفته صورت Amos22و   Excel ،Word،SPSS23 افزارهاینرم

 توصیفي آمار -3-8-1

ر د.. .جنسیت، سطح تحصیالت و ،سن توزیع به مربوط نمودارهای و جداول توصیفی آمار بخش در

انجام  Amos22و   Excel ،SPSS23افزارهای کارگیری نرماین موارد با به .است شده ترسیم پژوهش

 گرفت.
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 آمار استنباطي -3-8-2

 د.های آماری استفاده شده در این تحقیق اشاره خواهد شدر ذیل به اختصار به آزمون

 معادالت ساختاری سازیمدل

در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی  وتحلیلتجزیه هایروشترین و مناسب ترینقوییکی از 

را با  هاآنتوان چندمتغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چندمتغیره بوده و نمی وتحلیلتجزیه

شود( حل دو متغیری )که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شیوه

صلی شود که ویژگی ااطالق می وتحلیلتجزیه هایروشچند متغیره به یک سری  وتحلیلتجزیهنمود. 

ساختارهای  وتحلیلتجزیه»متغیر وابسته است.  Nمتغیر مستقل و  K زمانهم وتحلیلتجزیه، هاآن

 هایروشترین یکی از اصلی« مدل معادالت ساختاری»یا « علّی سازیمدل»یا  1«کوواریانس

از آن جایی که در تحقیق حاضر متغیرهای  ،های پیچیده است. بنابراینساختارهای داده وتحلیلتجزیه

تعریف یا استنباط  منظوربهمشاهده شده، سنجش شده یا معرف، مجموعه متغیرهایی هستند که ما 

 .یابدمیاستفاده از مدل معادالت ساختاری ضرورت  ،بریممیمتغیر پنهان یا سازه به کار 

 معادالت ساختاری دو مرحله طی شد: سازیمدلبرای 

 ییدیأعاملي ت تحلیل

ای به هایی که با روش مطالعات کتابخانهدر تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید ابعاد و عوامل و شاخص

شود هر بار عاملی میزان تبیین متغیر توسط گویه ها محاسبه میعاملی گویهدست آمده است، بارهای 

دهندة اعتبار قابل قبول معنادار باشند، نشان هصورتی ک در 5/0دهد. بارهای عاملی بیش از را نشان می

کنند. در این های برازش مدل، برازش مدل را تأیید میهای تعیینی است و شاخصمتغیر با همان گویه

 استفاده شد. Excelو  AMOSافزارهای مرحله از نرم

 تحلیل مسیر

تحقیق ترسیم شد. ضرایب های اصلی مدل ساختاری های فرعی و فرضیهبرای بررسی و آزمون فرضیه

درصد باشد،  5حداقل کمتر از سطح خطای  هاآنمسیر در صورتی که معنادار باشند و ضریب معناداری 

دهند و چنانچه ضریب معناداری حاصله معنادارند و رابطه مستقیم )غیرمستقیم( معنادار را نشان می

  شود.درصد باشد، آن مسیر معنادار نیست و فرضیه مذکور رد می 5برای ضریب مسیر بیش از 

 

                                                           
1.  Covariance Structures Analysis 
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 فصل چهارم

 هاداده وتحلیلتجزیه
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 مقدمه

صرف مبه  شیدر گرا یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل ریتأث یبررس» به حاضر قیتحق

 جینتا و است پرداخته «شهر تهران( 21و  14)مورد مطالعه: جوانان مناطق  گردانو روان موادمخدر

 لیتحل عمده هدف .است شده داده قراری بررس موردی استنباط وی فیتوص بخش دو در آن از حاصل

آماری  و همچنین توصیفمطالعه  مورد جامعه افراد یفردی هایژگیوی معرف ق،یتحق نیا دری فیتوص

رد نظر سنجیده عوامل مورد مطالعه در تحقیق بوده است. در تحلیل استنباطی رابطه و تأثیر متغیرهای مو

 .گرددمیهای تحقیق ارائه شده و نتایج آزمون فرضیه

 آمار توصیفي -1-4

 سن -

 25، 21و  14 دهد که بیشترین درصد واحدهای پژوهش به ترتیب در دو گروه منطقه( نشان می4-1)جدول 

   تند.داشسال  30-34و  20-24سال داشتند و مابقی بین  29تا 

داری معنیماری آی از آن است که تفاوت ، حاک21و  14منطقه مستقل در جدول فوق بین دو گروه آزمون تی 

روه از نظر وضعیت سن گدو  بنابراین ؛وجود ندارد 14و  21دو منطقه در  سنمعیار، از نظر  انحراف ودر میانگین 

 باشند. همگن می

 (=384n) 14و  21ه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن در دو منطق :1-4جدول 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی سن )سال(

42-20  48 25 42 8/21  

29-52  76 5/39  84 7/43  

43-30  68 5/35  66 5/34  

 100 192 100 192 جمع

 میانگین
± 

 انحراف معیار

28 
± 
33/5  

28 
± 
19/5  

Independent 

Sample T-Test 
123/0=p78      ؛=df ،     559/1 =t 

 نیست دارمعنی
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 جنس -

زن ، 21و  14طقه بیشترین درصد واحدهای پژوهش به ترتیب در دو گروه منکه  دهدمی( نشان 4-2)جدول 

 و مابقی مرد بودند.

 داریمعنیت آماری ، حاکی از آن است که تفاو21و  14منطقه  آزمون کای اسکوئر در جدول فوق بین دو گروه

همگن  جنسگروه از نظر  دو بنابراین ؛وجود ندارد 14و  21دو منطقه در  جنسمعیار، از نظر  انحراف ودر میانگین 

 باشند. می

 (=384n) 14و  21قه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس جنس در دو منط :2-4جدول 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی جنس

9/61 119 زن  106 2/55  

1/38 73 مرد  86 8/44  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
776/0=p         1 =df           082/0 =2X  

 

 تأهل -

مجرد ، 21و  14طقه که بیشترین درصد واحدهای پژوهش به ترتیب در دو گروه من دهدمی( نشان 4-3)جدول 

 بودند.  متأهلبودند و مابقی 

داری اری معنیآم که تفاوت، حاکی از آن است 21و  14منطقه  آزمون کای اسکوئر در جدول فوق بین دو گروه

همگن  تأهلو گروه از نظر د بنابراین ؛وجود ندارد 14و  21دو منطقه در  تأهلمعیار، از نظر  انحراف ودر میانگین 

 باشند. می

 (=384n) 14و  21قه در دو منط تأهلتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس  :3-4جدول 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی تأهل

1/63 121 مجرد  107 7/55  

9/36 71 متأهل  85 3/44  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared Test 500/0=p         1 =df           069/0 =2X  
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 تحصیالت -

 14ی پژوهش به ترتیب در دو گروه منطقه که بیشترین درصد تحصیالت واحدها دهدمی( نشان 4-4)جدول 

درصد  3/21دارای تحصیالت زیر دیپلم،  21درصد در منطقه  5/12 کهدرحالی، لیسانس بودند. 21و 

 1/16ران، شهر ته 14در منطقه  طورهمیندرصد دکتری بودند.  3/5درصد فوق لیسانس و  25دیپلم، 

کتری درصد د 2/3درصد فوق لیسانس و  4/21درصد دیپلم،  1/28یالت زیر دیپلم، درصد دارای تحص

 بودند. 

داری ت آماری معنیی از آن است که تفاو، حاک21و  14منطقه  اسکوئر در جدول فوق بین دو گروه آزمون کای

 تحصیالتدو گروه از نظر  نبنابرای ؛وجود ندارد 14و  21دو منطقه در  تحصیالتمعیار، از نظر  انحراف ودر میانگین 

 . باشندمیهمگن 

 
 (=384n) 14و  21منطقه  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیالت در دو :4-4جدول 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی تحصیالت

5/12 24 زیر دیپلم  31 1/16  

3/21 41 دیپلم  54 1/28  

9/35 69 لیسانس  60 2/31  

سانسیلفوق   48 25 41 4/21  

3/5 10 دکتری  6 2/3  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
158/0=p        4 =df        755/40 =2X 

 

 وضعیت اقتصادی -

ر دو د بیپژوهش به ترت یواحدها وضعیت اقتصادیدرصد  نیشتریکه ب دهدمی( نشان 4-5جدول )

اقتصادی  در وضعیت 21درصد در منطقه  8/19 کهدرحالیمتوسط ارزیابی شد. ، 21و  14گروه منطقه 

در  14قه درصد در منط 5/38 طورهمین درصد در وضعیت اقتصادی باال قرار داشتند. 2/5پایین و 

  درصد در وضعیت اقتصادی باال قرار داشتند.  1/3وضعیت اقتصادی پایین و 

داری ت آماری معنیی از آن است که تفاوحاک، 21و  14منطقه  بین دو گروهفوق  جدول در ی اسکوئرآزمون کا

 وجود داشت.  14و  21دو منطقه در وضعیت اقتصادی معیار، از نظر  انحراف ودر میانگین 
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 (=384n) 14و  21ر دو منطقه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس وضعیت اقتصادی د :5-4جدول 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی وضعیت اقتصادی

8/19 38 پایین  74 5/38  

4/58 112 75 144 متوسط  

2/5 10 باال  6 1/3  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
000/0=p        2 =df        170/21 =2X 

 

 وضعیت اشتغال -

ارمند و در ، ک21در منطقه  اشتغالدرصد  نیشتریب توان دریافت کهتحقیق میهای با توجه به یافته

 5/26زاد و آدرصد شغل  8/20ارگر، ک 21درصد در منطقه  8/19 کهدرحالیشغل آزاد بودند.  14منطقه 

 8/33ارگر، کدرصد  1/15درصد کارمند،  7/31نتایج تحقیق نشان داد،  14درصد بیکار بودند. در منطقه 

 درصد بیکار بودند.  4/19شغل آزاد و درصد 

داری آماری معنی ت که تفاوت، حاکی از آن اس21و  14منطقه  جدول فوق بین دو گروه در آزمون کای اسکوئر

  وجود دارد. 14و  21دو منطقه در  وضعیت اشتغالمعیار، از نظر  انحراف ودر میانگین 

 

 (=384n) 14و  21ر دو منطقه داساس وضعیت اشتغال توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر  :6-4جدول 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی اشتغال

9/32 56 کارمند  61 7/31  

8/19 43 کارگر  29 1/15  

8/20 40 شغل آزاد  65 8/33  

4/19 37 26/5 53 بیکار  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
013/0=p        3 =df       651/19 =2X 
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 اجتماعي مجازی هایشبکهو  مدت زمان سپری شده در اینترنت -

یشتر ب 21در منطقه  نترنتیشده در ا یمدت زمان سپر درصد نیشتریب نتایج تحقیق نشان داد که

 21منطقه  ساعت بود. همچنین نتایج نشان داد در 3تا  1، 14در منطقه  کهدرحالیساعت بود  7از 

درصد  8/19ساعت،  3تا  1درصد  5/25ساعت،  1درصد افراد مورد مطالعه کمتر از  9/11 شهر تهران،

 کنند.ی میاینترنت سپر از زمان خود را در یک روز، در ساعت 7درصد بیشتر از  8/42ساعت و  6تا  4

ساعت،  3 تا 1درصد  2/37ساعت،  1درصد افراد مورد مطالعه کمتر از  8/7شهر تهران،  14در منطقه 

ینترنت ساعت از زمان خود را در یک روز، در ا 7درصد بیشتر از  6/31ساعت و  6تا  4درصد  4/23

 کنند.سپری می

داری ت آماری معنیی از آن است که تفاوحاک، 21و  14منطقه  بین دو گروهفوق  جدول در آزمون کای اسکوئر

  دارد.وجود   14و  21دو منطقه در  مدت زمان سپری شده در اینترنتاز نظر ، انحراف معیار در میانگین و

و  21شده در اینترنت در دو منطقه  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس مدت زمان سپری :7-4جدول 

14 (384n=) 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

زمانمدت   درصد فراوانی درصد فراوانی 

ساعت 1کمتر از   23 9/11  15 8/7  

ساعت 3تا  1  49 5/25  72 2/37  

ساعت 6تا  4  38 8/19  45 4/23  

ساعت 7بیشتر از   82 8/42  60 6/31  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
007/0=p        3=df        218/7 =2X 

 

 نوع تبلیغات -

شهر تهران،  14و  21در منطقه  افراد مورد مطالعه شتریب ،توان دریافتنتایج تحقیق میبا توجه به 

 ،یشتر جوانانبشهر تهران،  21همچنین نتایج نشان داد در منطقه را مهم دانستند. نوع تبلیغات دیداری 

 کهحالیدردرصد محتوایی توجه داشتند.  1/38درصد شنیداری و  2/6درصد به تبلیغات دیداری،  7/55

بلیغات درصد ت 4/31تبلیغات شنیداری و  6/4درصد تبلیغات دیداری،  64شهر تهران،  14در منطقه 

 .دانستندمیمحتوایی را با اهمیت 
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داری ت آماری معنیی از آن است که تفاو، حاک21و  14منطقه  آزمون کای اسکوئر در جدول فوق بین دو گروه

نوع دو گروه از نظر  براینبنا ؛وجود ندارد 14و  21دو منطقه در  نوع تبلیغاتظر انحراف معیار، از ن در میانگین و

 . باشندمیهمگن  تبلیغات

 

 (=384n) 14و  21توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس نوع تبلیغات در دو منطقه  :8-4جدول 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی نوع تبلیغات

7/55 107 دیداری  123 64 

2/6 12 شنیداری  9 6/4  

1/38 73 محتوایی  60 4/31  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
618/0=p       2 =df        605/1 =2X 

 

 مخدرتمایل به مصرف مواد -

شهر تهران،  14و  21ر منطقه د افراد مورد مطالعه شتریبتوان دریافت، با توجه به نتایج تحقیق می

رصد در د 5/26و  21درصد افراد در منطقه  8/19 کهدر حالیمخدر نداشتند. تمایلی به مصرف مواد

 مخدر تمایل نشان دادند. صرف موادبه م 14منطقه 

داری ت آماری معنیی از آن است که تفاوحاک، 21و  14منطقه  بین دو گروهفوق  جدول در آزمون کای اسکوئر

دو گروه  بنابراین ؛ندارد وجود 14و  21دو منطقه در  مخدرتمایل به مصرف مواداز نظر  ،انحراف معیار میانگین ودر 

  .باشندمیاز نظر وضعیت سن همگن 
 

 14و  21دو منطقه  مخدر درالعه بر اساس تمایل به مصرف موادتوزیع فراوانی افراد مورد مط :9-4جدول 

(384n=) 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی تمایل به مصرف مواد

8/19 38 بله  51 5/26  

2/80 154 خیر  141 5/73  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
305/0=p       1 =df      463/0  =2X 
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 نوع مواد مصرفي -

شهر تهران،  14و  21ر منطقه د افراد مورد مطالعه شتریبتوان دریافت، با توجه به نتایج تحقیق می

هیچ ماده مخدری  14درصد در منطقه  2/80و  21درصد در منطقه  2/86 کهدرحالی. کشیدندمیسیگار 

 . کردندنمیمصرف 

داری ت آماری معنیی از آن است که تفاو، حاک21و  14منطقه  آزمون کای اسکوئر در جدول فوق بین دو گروه

دو گروه از نظر  نابراینب ؛وجود ندارد 14و  21دو منطقه در  ع مواد مصرفینومعیار، از نظر  انحراف ودر میانگین 

 . باشندمیوضعیت سن همگن 

 (=384n) 14و  21طقه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس نوع مواد مصرفی در دو من :10-4جدول 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی نوع مواد

گاریس  13 1/6  15 8/7  

اکیتر  5 6/2  9 6/4  

شهیش  3 5/1  5 6/2  

نیمرف  2 2/1  5 6/2  

شیحش  3 5/1  2 1/1  

 - - - - کراک

اکس قرص  1 52/0  1 1/1  

کدامهیچ  165 2/86  155 2/80  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
151/0=p       5 =df      09/29  =2X  

 

 مخدرنحوه آشنایي با مواد -

شهر تهران، از  21ر منطقه د افراد مورد مطالعه شتریبتوان دریافت، با توجه به نتایج تحقیق می

مخدر آشنا شده بودند. با مواد دوستاناز طریق  14اجتماعی مجازی و در منطقه  هایشبکهطریق 

درصد افراد مورد مطالعه از طریق  2/1شهر تهران،  21همچنین نتایج تحقیق نشان داد در منطقه 

درصد از  7/3درصد فیلم و  2درصد ماهواره،  2/1درصد اینترنت،  1/3درصد دوستان،  6/2خانواده، 

درصد اعتیاد نداشتند.  2/86 کهدرحالیمخدر آشنا شده بودند مجازی با مواد اجتماعی هایشبکهطریق 

درصد دوستان،  8/4درصد افراد مورد مطالعه از طریق خانواده،  6/4شهر تهران،  14همچنین در منطقه 
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مخدر آشنا اجتماعی مجازی با مواد هایشبکهدرصد فیلم و  6/2درصد ماهواره،  1/3درصد اینترنت،  1/2

 د.درصد اعتیاد نداشتن 2/80 کهدرحالیشده بودند 

داری ت آماری معنیی از آن است که تفاوحاک، 21و  14منطقه  بین دو گروهفوق  جدول در آزمون کای اسکوئر

 دارد.د وجو 14و  21دو منطقه در مخدر نحوه آشنایی با مواداز نظر  ،انحراف معیار ودر میانگین 

 

 14و  21ر دو منطقه دمخدر موادلعه بر اساس نحوه آشنایی با توزیع فراوانی افراد مورد مطا :11-4جدول 

(384n=) 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی نحوه آشنایی

2/1 2 خانواده  8 6/4  

6/2 5 دوستان  9 8/4  

1/3 6 اینترنت  4 1/2  

2/1 2 ماهواره  6 1/3  

6/2 5 2 4 فیلم  

مجازی هایشبکه  8 7/3  5 6/2  

کدامهیچ  165 2/86  155 2/80  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
 000/0=p       5 =df      811/32  =2X 

 

 زمان مصرف -

 صورتبههران، تشهر  21ر منطقه د افراد مورد مطالعه شتریبتوان دریافت، با توجه به نتایج تحقیق می

نتایج تحقیق نشان داد . کردندمیمخدر مصرف هفتگی مواد صورتبهشهر تهران  14روزانه و در منطقه 

درصد  1/2و  درصد ماهانه 6/3درصد هفتگی،  6/2روزانه،  صورتبهدرصد افراد مورد مطالعه  5/5که 

. کردندنمیموادی مصرف  گونههیچدرصد  2/86 کهدرحالی. کردندمیمخدر مصرف یکبار مواد ند ماهچ

درصد  4/1تگی و درصد هف 9/9روزانه،  صورتبهدرصد افراد مورد مطالعه  5/8شهر تهران  14در منطقه 

 .کردندنمیموادی مصرف  گونههیچدرصد  2/80 کهدرحالی. کردندمیمخدر مصرف ماهانه مواد صورتبه

داری ی از آن است که تفاوت آماری معنیحاک، 21و  14منطقه بین دو گروه فوق  جدول در آزمون کای اسکوئر

 وجود دارد.  14و  21دو منطقه مخدر در زمان مصرف موادانحراف معیار، از نظر  ودر میانگین 
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 (=384n) 14و  21طقه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس زمان مصرف مواد در دو من :12-4جدول 

هاگروه  
 

21منطقه  14منطقه    

 درصد فراوانی درصد فراوانی زمان مصرف

5/5 11 روزانه  17 5/8  

6/2 5 هفتگی  19 9/9  

6/3 7 ماهانه  2 4/1  

1/2 4 چند ماه یکبار  - - 

کدامچیه  165 2/86  155 2/80  

 100 192 100 192 جمع

Chi- squared 

Test 
000/0=p      3=df      359/15  =2X 

 

 هااستنباطي و آزمون فرضیه وتحلیلتجزیه -2-4

ستفاده شد. به این اسازی معادالت ساختاری از مدل ها،داده وتحلیلتجزیهها و برای آزمون فرضیه

 کار گرفته شد.به SPSS23و  AMOS22افزارهای منظور، نرم

 به موارد ذیل اشاره کرد: توانیم AMOSافزار نرم یهایژگیاز و

 یهارا در قالب هادادهتواند یم یها به اشکال مختلف را داراست و به خوبداده تیریامکان مد -

افزارها رمن ریاز سا یهمبستگ ای انسیکووار-انسیوار یهاسیمختلف چه به شکل خام و چه به شکل ماتر

 .فراخواند

مختلف  یهانهنمو یها را براتوان مدلیکه م یاست به نحو یچند گروه یهاداده تیریمد ییتوانا -

 .کرد سهیمقا گریکدیبا  یرا به سادگ جیمورد آزمون قرار داد و نتا

 برخوردار است رهیو چند متغ رهینرمال بودن تک متغ یوارس ییاز توانا یبه خوب -

 .پرت رفتار کند یهابا داده یتواند به خوبیم -

-ه حداکثر درستتوان بیمختلف را داراست که از جمله آنها م یهاامکان برآورد پارامترها با روش -

 اسیه مقبوابسته  ریو حداقل مربعات غ یوزن ریحداقل مربعات غ افته،ی میحداقل مربعات تعم ،یینما

 .اشاره کرد
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 یاعتبار پارامترها برآورد یبرا یامکان استفاده از روش خودگردان ساز نیهمچن افزارنرم نیدر ا -

 انتخابی برا مختلف برآورد یهاروش سهیو مقا کسانی یهامختلف با داده یهامدل سهیبرآورد شده، مقا

 .وجود دارد یخاص پژوهش تیموقع کیآنها در  نیبهتر

و  عبه ابزار متنوعج کیبه عالوه وجود  افزارنرم نیا تیو جذاب ییبایعالوه بر موارد ذکر شده ز -

 .ذکر شده افزود صیبه خصا دیرا با یکاربرد

 ینجام شده براا یو به طور خاص در رابطه با برآوردها مفصل است اریبس افزارنرم نیا یهایخروج

 نیچن .آوردیماستقالل و اشباع شده را فراهم  یهامدل با جینتا سهیمختلف امکان مقا یپارامترها

داول ج یتنم یهایکند. در مجموع در خروجیکمک م اریحاصله به محقق بس جینتا ریدر تفس یژگیو

)قاسمی،  ورده سازدبرآ یکاربران با اهداف متفاوت را به خوب ازیتواند نیشود که میارائه م یمتنوع اریبس

1392) 

 سازی معادالت ساختاریمدل -4-2-1

ها الزامی است. به این منظور سازی معادالت ساختاری اطمینان از کفایت دادهدادن مدلبرای انجام

اری به طریق عادالت ساختسازی مدادن مدلها برای انجامدر پژوهش حاضر برای اطمینان از کفایت داده

اندازه نمونه  nها و تعداد سؤال qاستفاده شد که در آن  q ≤ n ≤ 15 q 5فرمول  نمایی ازحداکثر درست

بود، کفایت  وتحلیلتجزیهکامل برای  نامهپرسش 384سؤال و  37است. با توجه به اینکه در مجموع 

 نمایی تأیید شد.سازی معادالت ساختاری به روش حداکثر درستنمونه برای انجام مدل

185≤ 384≤ 555 

 یهاشبکه یتجار غاتیتبلاند از: مدل تحقیق، در مجموع، شامل دو سازه اصلی است که عبارت

به مصرف  شیگرامحتوایی و تبلیغات شنیداری( و  یغاتتبلی )با سه بعد تبلیغات دیداری، مجاز یاجتماع

اختی و گرایش رفتاری( که در مجموع، مدل مفهومی ن)با دو بعد گرایش ش گردانو روان موادمخدر

سازی معادالت ساختاری سه روش معمول وجود دارد: حداکثر درست دهد. در مدلتحقیق را تشکیل می

حل با بهترین برازش . هر روش یک راه3یوزن یرغاقل مربعات و حد 2یافته، حداقل مربعات تعمیم1نمایی

 (.124، ص1388، 4کند )شوماخر و لومکسرا برآورد و برازش مدل را ارزیابی می

                                                           
1. ML: Maximum likelihood 
2. GLS: Generalized Least Squares  
3. ULS: Unweighted Least Squares 
4. Shomaker & Lomax  
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 نمایيروش حداکثر درست -4-2-2 

ها دارای پیش نمایی باید دادهکند برای استفاده از روش حداکثر درست( بیان می2010) 1بایرن

 گیری شوند.های پیوسته اندازهباشند: توزیع نرمال داشته باشند، پیوسته باشند یا با مقیاسهایی شرط

ها مورد بررسی شرط اول در مورد داده 3و کشیدگی 2گیری میزان چولگیدر این پژوهش با اندازه

 (؛ و با به کارگیری طیف لیکرت در ابزار تحقیق، شرط دوم محقق شد.13-4جدول قرار گرفت )

باشد. ها آزمون شد. چولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع میتدا چولگی و کشیدگی دادهاب

برای یک توزیع کامالً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر باالتر 

مقدار چولگی منفی است.  ترکوچکچولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر 

دهنده ارتفاع یک توزیع است. به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نشان 4کشیدگی

. کشیدگی مثبت یعنی قله باشدیم 3نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر 

بودن قله از توزیع نرمال است.  ترینیپاتوزیع مورد نظر از توزیع نرمال باالتر و کشیدگی منفی نشانه 

از منحنی  ترکوتاهها بیشتر از توزیع نرمال است، ارتفاع منحنی که پراکندگی داده t برای مثال در توزیع

 .نرمال است

یک توزیع با عدم تقارن دمی که در سمت راست گسترش  .کندیمبه عدم تقارن توزیع ارجاع  5چولگی

یک توزیع با عدم تقارن دمی  کهدرحالی، باشدیمداده شده، به چولگی مثبت یا چوله به راست معروف 

تواند . چولگی میباشدیمیا چوله به چپ معروف  یمنفکه در سمت چپ گسترش داده شده، به چولگی 

 مقدار بپذیرد. تینهایبنهایت تا مثبت از منفی بی

 هاداده: بررسی نرمال بودن 13-4 جدول

   چولگی کشیدگی

  یمجاز ياجتماع یهاشبکه یتجار غاتیبلت  

 1 یهگو های اجتماعیدر شبکه استفاده از بنرهای تبلیغاتی ثابت -700/0 -608/0

 2 یهگو های اجتماعیدر شبکه استفاده از بنرهای تبلیغاتی متحرک -837/0 -141/0

053/1- 553/0- 
فزایش اروز،  10ل در آاوینی مانند رسیدن به وزن ایدهپویانمایی با عن

 ...توان جنسی و
 3 یهگو

                                                           
1. Byrne 
2. Skewness  
3. Kurtosis 
4 kurtosis 
5 S-0/970kewness-0/118 
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   چولگی کشیدگی

354/0- 829/0- 
ها و ها، وبالگسایتدر وب 1استفاده از تبلیغات کلیکی یا پی پی سی

 محصوالت خود جهت عرضه های اجتماعی شبکه
 4 یهگو

 5گویه  های اجتماعی ر شبکهدهای تبلیغاتی تیزرها و فیلم استفاده از -917/0 -077/0

 6گویه  ..اد اعتیادآور، نحوه تولید، کشت و.ویی انواع موبلیغ ویدیت -808/0 -555/0

 7گویه  های مجازینوشته در شبکه صورتبهابالغ پیام تبلیغی  -878/0 -039/0

688/0 812/0- 
عات اعی جهت انتقال اطالاجتم هایاستفاده از کانال تلگرام در شبکه

 طرفهیک صورتبه
 8گویه 

 9گویه  های شخصی ها و وبالگسایتتبلیغ مواد اعتیادآور در وب 702/0 354/0

817/0 598/0- 
های در شبکه اعتیادآور ارائه خدمات مربوط به معرفی نادرست مواد

 مجازی 
 10گویه 

 11گویه   مصرف مواد اعتیادآوربیان غیرمعقول عوارض ناشی از  -660/0 056/0

 12گویه  های مجازیدر شبکههای به ظاهر تخصصی و... مشاوره ارائه 589/0 093/0

 13گویه  گو وهای گفتها و یا انجمنرومتاالرهای گفتگو، ف -874/0 -567/0

 14گویه  گردان و روان موادمخدرجهت گرایش به سمت ها در روماستفاده از چت -969/0 420/1

100/1 971/0- 
هایی های فرهنگی و با ارسال پیامهر دارای فعالیتایمیل مارکتینگ با ظا

 گردانو روان موادمخدربا هدف جذب کاربران به سمت اعتیاد به 
 15گویه 

502/1 453/1- 
های جعلی شهور در تبلیغات از طریق پروفایلاستفاده از هویت افراد م

 مانند اینستاگرامهای مجازی در کانال
 16گویه 

824/2 015/1- 

 یترهایهمراه با تبه ظاهر شیرین و حوادث به ظاهر جالب مطالب 

 رموادمخداستفاده از  یکه باعث شکستن قبح و رواج زشت آورنشاط

 گردد.می

 17گویه 

717/1 190/0- 
های مرتبط با آموزش نحوه تولید، بارگذاری انواع صداها و صوت

 تحریک شنوندگان در جهتاستعمال، هذیان، توهمات، سخنان شاعرانه 
 18گویه 

 19گویه  صدا به صدا صورتبهسیستم چت در گروه  231/0 094/0

448/0 060/1- 
های صوتی و گفتار متن )نریشن( جهت ارائه استفاده از موسیقی، افکت

 گردانو روان موادمخدر مصرفگرایش به پیام تبلیغانی 
 20گویه 

 21گویه  تمایل به ماجراجویی و کسب تجارت جدید 548/0 -219/1

 22گویه  پنداره خود در ضعف و واقعی نفس به اعتماد نداشتن 180/0 -468/1

 23گویه  موادمخدرهای اجتماعی دارای محتوای تبلیغات آشنایی با شبکه 270/0 -464/1

                                                           
1 PPC 
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   چولگی کشیدگی

 24گویه  جذابیت فضای مجازی و کسب اطالعات نامناسب از این طریق -245/0 -646/1

 25گویه  گردانو روان موادمخدریافتن دوستان مجازی با سابقه اعتیاد به  429/0 -435/1

 26گویه  یمجاز یهاگردان در شبکهو روان موادمخدرتبلیغات  مشاهده 329/0 -538/1

 27گویه  در فرد و بی توجهی به پیامدهای آن موادمخدرتمایل به مصرف  120/1 -301/1

 28گویه  در فضای مجازی موادمخدرجلب نظر تبلیغات  -990/0 -351/1

 29گویه  اجتماعی  هایشبکهدر  موادمخدرمحتوای جذاب تبلیغات  -108/1 369/0

 30گویه   موادمخدرگردان به استفاده از و روان موادمخدرترغیب تبلیغات  -109/0 093/0

 31گویه  موادمخدرای جذابیت شعارها در تبلیغات رسانه -368/0 -248/1

991/1 180/1 
های در شبکه موادمخدرجذابیت طراحی )شامل رنگ، طرح( تبلیغات 

 اجتماعی مجازی
 32گویه 

 33گویه  در فضای مجازی موادمخدردسترسی آسان به انواع سیگار و  628/0 257/1

 34گویه  در فضای مجازی موادمخدرآسان  خریدوفروش 917/0 -184/1

 35گویه  مخدر ارزان قیمت در فضای مجازیوجود مواد 254/1 248/1

 36گویه  گردان در فضای مجازیهای روانمخدر و قرصوجود تنوع مواد 589/0 051/1

 37گویه  ادمخدرمودر صورت ترک اعتیاد، رجوع دوباره به اعتیاد با دیدن تبلیغات  454/1 246/1

 

باشد،  -3+ و 3ها بین و چولگی آن 7ها کمتر از کند چنانچه کشیدگی داده( بیان می2010بایرن )

ها نرمال است. بنابراین، با تحقق این دو دهد داده، نشان می13-4ها نرمال است. در نتیجه جدول داده

 شرط، در این پژوهش از روش حداکثر درست نمایی استفاده گردیده است. 

 1های دورافتادهبررسي داده -4-2-3

مقادیر دورافتاده ممکن است میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی را تحت تأثیر قرار دهند؛ 

روشی برای  2ماهاالنوبیس -ها تبیین شده، حذف یا تعدیل شوند. آماره دیاست که آن بنابراین، الزم

(. در این پژوهش این آماره برای تمامی 44: 1388های دورافتاده است )شوماخر و لومکس، وارسی داده

بگذارد،  ها تأثیرهای کلی دادهای که بر ویژگیها بررسی شد و نتایج نشان داد که داده دورافتادهداده

 وجود ندارد.

                                                           
1. Outliers 
2. Mahalanobis distance 
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 تحلیل عاملي تأییدی -4-2-4

ها انجام نسازی معادالت ساختاری، ابتدا تحلیل عاملی تأییدی برای متغیرها و ابعاد آبرای مدل

بررسی  گیری ارزیابی شد و پس از آن، برازش مدل تحقیق در جامعه آماریگرفت. سپس، مدل اندازه

-این شاخص 14-4شود. جدول ها بررسی مییک سری شاخصشد. شایان ذکر است برازش مدل توسط 

خص برازش شود، سه دسته شاطور که مالحظه میدهد. همانها را نشان میها و دامنه قابل قبول آن

 وهای افزایشی های مطلق، شاخصشود: شاخصسازی معادالت ساختاری در نظر گرفته میدر مدل

 های مقتصد.شاخص

 

 
 

 

                                                           
1. Absolute Fit Measures 
2. Chi-square statistic 
3. Goodness-of-Fit Index  
4.. RRRR RRRR RRRRRR RRRRR RR RRRRRRRRRRRR   
5. Incremental Fit Measurement 
6.Tucker-Lewis Index  
7. Normed Fit Index  
8. Comparative Fit Index 
9. Parsimonious Fit Index  

10. Normed Chi-square 

 های برازش مدل: شاخص14-4جدول 

 شاخص نام اختصاری قبولقابل سطح

 1های مطلق برازششاخص  

p>= α χ2 (df , p) 2کای اسکوئر 

 3شاخص نیکویی برازش GFI 9/0حداقل

 RMSEA 08/0حداکثر 
 ریشه دوم میانگین مربعات

 4خطای برآورد

 5های برازش افزایشيشاخص  

 6لویز -شاخص توکر TLI 9/0حداقل

 7شاخص برازش هنجار شده NFI 9/0حداقل

 8شاخص برازش تطبیقی CFI 9/0حداقل

 9های برازش مقتصدشاخص  

5 χ2 /df =< χ2 /df 10کای اسکوئر نسبی 
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 تحلیل عاملي تأییدی برای متغیرهای تحقیق -4-2-4-1

تغیرهایی که بیش مجزا برای همه م صورتبهگیری، تحلیل عاملی تأییدی قبل از ارزیابی مدل اندازه

نجام گرفت. تحلیل اها در نظر گرفته شده بود، یا دو سطحی بودند، گیری آن)گویه( برای اندازه یتمآ 3از 

سنجد. به این منظور های مورد نظر به خوبی متغیر را میکند که آیا گویهعاملی تأییدی مشخص می

 باشد، اعتبار قابل قبول دارد. 5/0ها بیش از های عاملی گویهشود. چنانچه باربارهای عاملی بررسی می

 یمجاز ياجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبلتحلیل عاملي تأییدی برای سازه  -4-2-4-1-1

گیری شده است، گویه اندازه 20با ی مجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبلاز آنجا که سازه 

 طور مجزا برای آن انجام گرفت. تحلیل عاملی به

 یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل: تحلیل عاملی تأییدی برای 1-4نمودار 

 

شود، اگر بارهای ، ابتدا بارهای عاملی بررسی میمجازی هایشبکهتبلیغات تجاری برای بررسی مدل 

 76/0بارهای عاملی در فاصله شود، طور که مشاهده میبود، قابل قبول است. همان 5/0عاملی بیش از 
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و مقادیر تی برای معناداری بارهای عاملی بین  باشندمی 5/0قرار دارند که همگی بیش از  87/0 تا

چنانچه حداقل سه شاخص  همچنین،هاست. نشان از اعتبار خوب داده قرار دارد که 996/21تا  044/17

و  GFI ،CFIهای شاخص شود. در مدل ارزش برند،برازش در محدوده قابل قبول باشد، مدل برازش می

RMSEA باشد که همگی در محدوده قابل قبول قرار می 055/0، 973/0، 914/0، به ترتیب، برابر با

و قابل قبول است. بنابراین، مدل سازه تبلیغات  5و کمتر از عدد  166/2ی برابر با دارند. کای اسکوئر نسب

 شود. گویه برازش می 20مجازی با  هایشبکهجاری 

 گردانروانمخدر و گرایش به مصرف موادتحلیل عاملي تأییدی برای سازه  -4-2-4-1-2

گیری شده است، تحلیل گویه اندازه 21با  گردانروانمخدر و به مصرف مواد شیگرااز آنجا که سازه 

 طور مجزا برای آن انجام گرفت. عاملی به

 گردانروانمخدر و گرایش به مصرف موادتحلیل عاملی تأییدی برای  :2-4نمودار 

 
 86/0 تا 69/0در فاصله بین بود و  5/0تمامی بارهای عاملی بیش از  دهد کهمی، نشان 2-4نمودار 

 077/15هاست. آماره تی برای معناداری بارهای عاملی برابر با اعتبار خوب داده نشان ازکه  شتقرار دا

 973/0، 916/0، به ترتیب، برابر با RMSEAو  GFI ،CFIهای ، شاخصهمچنینمتغیر است.  375/20تا 
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و کمتر  154/2باشد که همگی در محدوده قابل قبول قرار دارند. کای اسکوئر نسبی برابر با می 048/0 و

گویه  17با  گردانروانمخدر و گرایش به مصرف موادو قابل قبول است. بنابراین، مدل سازه  5از عدد 

 شود.برازش می

 ی مجازی و گرایش به مصرف موادمخدرهاشبکهگیری تبلیغات تجاری مدل اندازه -5-2-4

 گردانروانو 

 گردانو روان موادمخدربه مصرف  شیو گرا یمجاز یهاشبکه تبلیغات تجاری یریگاندازهمدل  :3-4نمودار 
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 گیری مراحل زیر طی شد:ارزیابی مدل اندازه منظوربه

گی صورت از طریق چولگی و کشید هاارزیابی نرمال بودن داده ها:ارزیابي نرمال بودن داده .1

 باشند.مال میها دارای توزیع نرنشان داده شد داده که (16-4 )جدول گرفت

بار مقیاس گیری )اعتمدل اندازه یپژوهش اعتبار اجزا : در اینبررسي اعتبار و قابلیت اعتماد .2

 گیری( به دو روش بررسی شد:اندازه

 زیر بررسی شد: صورتبه: که 1الف( اعتبار همگرا

( بارهای عاملی که حداقل 2006) و همکاران 3( و هیر1981) 2فارنل و لرکر عقیده : طبقبار عاملي -

 دهند.باشند، اعتبار را نشان می 5/0برابر با 

متغیر  89/0 تا 79/0دل بین شود، بارهای عاملی در این ممشاهده می 15-4طور که در جدول همان

درصد  99همچنین، از آنجایی که در سطح اطمینان است که همگی در محدوده قابل قبول قرار دارند. 

 عنادار است.ماست، در نتیجه، بارهای عاملی  96/1ها بیش از آماره تی برای همه گویه

باشد،  5/0( در صورتی که این شاخص باالتر از 2006) هیر و همکاران عقیده طبق :AVE4 شاخص -

  قابل قبول است. اعتبار سازه

ان به دست آمد که نش 706/0تا  609/0برای متغیرهای مدل بین  AVEشاخص  15-4 طبق جدول

 و خوب است. دهنده اعتبار قابل قبول

 زیر بررسی شد: صورتبه: که 5همگرا پایایي( ب

 پایاییباشد،  7/0( در صورتی که این شاخص باالتر از 2006) طبق هیر و همکاران :CR6 شاخص -

 قابل قبول است.  7/0تا  6/0و بین  خوب استسازه 

دهنده به دست آمد که نشان 978/0تا  916/0برای متغیرهای مدل بین  CRشاخص  15-4 طبق جدول 

 قابل قبول و خوب است. پایایی

 

                                                           
1. Convergent validity 
2. Fornell & Larcker 
3. Hair  
4. Avarage variance Extracted  
5. Convergent validity 
6. Composite reliability 

 برای محاسبه این شاخص فرمول زیر استفاده میشود:
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 مخدرمصرف موادمجازی و گرایش به  یهاشبکهتبلیغات تجاری پایایی و روایی بررسی : 15-4 جدول

CR AVE MSV t-value بار عاملي   

  تبلیغات دیداری 514/0 698/0 972/0

 1 یهگو اجتماعی هایشبکهدر  استفاده از بنرهای تبلیغاتی ثابت 83/0 -   

 2 یهگو اجتماعی هایشبکهدر  استفاده از بنرهای تبلیغاتی متحرک 84/0 926/20   

 3 یهگو ...روز، افزایش توان جنسی و  10آل در مانند رسیدن به وزن ایده اوینیپویانمایی با عن 87/0 142/22   

   
379/20 83/0 

جهت اجتماعی  هایشبکهها و ها، وبالگسایتوبدر  1استفاده از تبلیغات کلیکی یا پی پی سی

 محصوالت خود عرضه 
 4 یهگو

 5گویه  اجتماعی  هایشبکهتبلیغاتی در  هایفیلماستفاده از تیزرها و  86/0 849/21   

 6گویه  ...کشت واد اعتیادآور، نحوه تولید، ویی انواع موتبلیغ ویدی 82/0 087/20   

 7گویه  مجازی هایشبکهنوشته در  صورتبهابالغ پیام تبلیغی  85/0 376/21   

 8گویه  طرفهیک صورتبهاجتماعی جهت انتقال اطالعات  هایشبکهاستفاده از کانال تلگرام در  82/0 932/19   

  تبلیغات محتوایي 601/0 640/0 966/0

 9گویه  های شخصی ها و وبالگسایتوبتبلیغ مواد اعتیادآور در  79/0 -   

 10گویه  مجازی  هایشبکهدر  اعتیادآور ارائه خدمات مربوط به معرفی نادرست مواد 82/0 089/18   

 11گویه   بیان غیرمعقول عوارض ناشی از مصرف مواد اعتیادآور 83/0 414/18   

 12گویه  مجازی هایشبکهدر های به ظاهر تخصصی و... مشاوره ارائه 79/0 319/17   

 13گویه   وگوگفتهای ها و یا همان انجمنتاالرهای گفتگو، فروم 78/0 876/17   

 14گویه   گردانروانگرایش به سمت موادمخدر و جهت ها در چت روماستفاده از  78/0 018/17   

                                                           
1 PPC17/797 
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CR AVE MSV t-value بار عاملي   

   
797/17 81/0 

ب کاربران دارای فعالیت های فرهنگی، و با ارسال پیام هایی با هدف جذ هرایمیل مارکتینگ با ظا

 به سمت اعتیاد و مواد روان گردان
  15 گویه

   
184/17 79/0 

مجازی مانند  هایکانالجعلی در  هایپروفایلاستفاده از هویت افراد مشهور در تبلیغات از طریق 

 اینستاگرام
 16گویه 

   
233/18 83/0 

کستن قبح که باعث ش آورنشاط یترهایهمراه با تبه ظاهر شیرین و حوادث به ظاهر جالب مطالب 

 .گرددمیمخدر استفاده از مواد یو رواج زشت
 17گویه 

  تبلیغات شنیداری 562/0 663/0 916/0

   
- 82/0 

وهمات، سخنان مرتبط با آموزش نحوه تولید، استعمال، هذیان، ت هایصوتبارگذاری انواع صداها و 

 تحریک شنوندگان در جهتشاعرانه 
 18گویه 

 19گویه  صدا به صدا صورتبهسیستم چت در گروه  81/0 683/18   

   
854/18 82/0 

مخدر و مواد تبلیغانی جهت ارائه پیام( نصوتی و گفتار متن )نریش هایافکتاستفاده از موسیقی، 

 گردانروان
 20گویه 

  گرایش شناختي 543/0 609/0 978/0

 21گویه  تمایل به ماجراجویی و کسب تجارت جدید 79/0 -   

 22گویه  پنداره خود در ضعف و واقعی نفس به اعتماد نداشتن 80/0 797/17   

 23گویه  موادمخدرات های اجتماعی دارای محتوای تبلیغآشنایی با شبکه 81/0 019/18   

 24گویه  جذابیت فضای مجازی و کسب اطالعات نامناسب از این طریق 79/0 497/17   

 25گویه  گردانو روان موادمخدریافتن دوستان مجازی با سابقه اعتیاد به  77/0 903/16   

 26گویه  یمجاز یهاگردان در شبکهو روان موادمخدرتبلیغات  مشاهده 81/0 881/17   

 27گویه  در فرد و بی توجهی به پیامدهای آن موادمخدرتمایل به مصرف  81/0 903/16   
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CR AVE MSV t-value بار عاملي   

 28گویه  در فضای مجازی موادمخدرجلب نظر تبلیغات  85/0 881/17   

 29گویه  اجتماعی  هایشبکهدر  موادمخدرمحتوای جذاب تبلیغات  86/0 950/17   

 30گویه   موادمخدرگردان به استفاده از و روان موادمخدرترغیب تبلیغات  85/0 053/18   

 31گویه  موادمخدرای جذابیت شعارها در تبلیغات رسانه 85/0 222/19   

 32گویه  های اجتماعی مجازیدر شبکه موادمخدرجذابیت طراحی )شامل رنگ، طرح( تبلیغات  86/0 594/19   

 گرایش رفتاری 639/0 706/0 957/0

 33گویه  در فضای مجازی موادمخدردسترسی آسان به انواع سیگار و  89/0 -   

 34گویه  در فضای مجازی موادمخدرآسان  خریدوفروش 85/0 664/15   

 35گویه  مخدر ارزان قیمت در فضای مجازیوجود مواد 82/0 137/15   

 36گویه  گردان در فضای مجازیهای روانمخدر و قرصوجود تنوع مواد 81/0 014/15   

 37گویه  موادمخدردر صورت ترک اعتیاد، رجوع دوباره به اعتیاد با دیدن تبلیغات  84/0 564/15   
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 دهد. با توجه به جدولنشان میرا گیری های برازش مدل اندازهشاخص 61-4 : جدول1برازش مدل

 کنند.ها، برازش مدل را تأیید میشاخص

 

 گیریهای برازش مدل برای مدل اندازهشاخص: 16-4 جدول

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF RMR GFI AGFI مدل

 921/0 915/0 048/0 969/1 109/0 615 912/1210 88 مدل تحقیق

  000/1 000/0   0 000/0 703 مدل اشباع

 021/0 072/0 030/1 546/21 109/0 666 696/1434 37 مدل مستقل

 

 

 NFI مدل

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI RMSEA 

 050/0 956/0 953/0 957/0 909/0 916/0 مدل تحقیق

  000/1  000/1  000/1 مدل اشباع

 232/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 مدل مستقل

 

 

عدم برازندگی  های به دست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یاطور کلی، هر یک از شاخصبه

 کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد. ها را باید درآن نیستند، بلکه این شاخص

ر این دبرای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی و مدل ساختاری چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. 

ین مجذورات های کای دو، میانگپژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل ساختاری از شاخص

شده برازندگی (، شاخص نرمAGFI(، شاخص تعدیل برازندگی )GFI(، شاخص برازندگی )RMRباقیمانده )

(NFIشاخص نرم ،)( نشده برازندگیNNFI( شاخص برازندگی فزاینده ،)IFIشاخص ،)  برازندگی تطبیقی

(CFI و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ،)RMSEA .استفاده شده است 

دهد که شود. این شاخص به سادگی نشان میشاخص موفقیت نام برده می عنوانبهاغلب  از آزمون کای دو

 کند یا خیر.هده شده را توصیف میآیا بیان مدل ساختار روابط میان متغیرهای مشا

رمال بودن چند متغیره باشد بهتر است. این شاخص معموالً تحت شرایط ن ترکوچکهر چقدر مقدار کای دو 

صادق است و نسبت به اندازه نمونه حساس است، زیرا ممکن است یک مدل در اندازه نمونه کم تناسب داشته 

باشد، ولی در نمونه زیاد برازش نداشته باشد. برخی محققان از نسبت مجذور کای دو به درجه آزادی )کای 

                                                           
1. Model fit 
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محاسبه شده  969/1کنند که در مدل حاضر این مقدار شاخص جایگزینی استفاده می عنوانبهاسکوئر نسبی( 

 است قابل قبول است. 5ر از میزان است که چون کمت

ها است که توسط مدل تبیین ها و کوواریانسای از مقدار نسبی واریانسنشان دهنده اندازه GFIمعیار 

 باشد، نیکویی برازش مدل باتر ین صفر تا یک متغیر است که هرچه به عدد یک نزدیکبشود. این معیار می

 شده بیشتر است.های مشاهدهداده

د نظر چگونه است. برای بررسی اینکه مدل مور 915/0گزارش شده برای این مدل برابر با مقدار  GFIمقدار 

نمند ریشه دوم برآورد واریانس خطای ، از شاخص بسیار تواکندیمجویی را با هم ترکیب برازندگی و صرفه

 استفاده شده است. RMSEAتقریب 

به صفر باشد، مدل مذکور  تریکنزد. هرچه برای مدل مورد آزمون و کمتر است 08/0های خوب برای مدل

 .ها دارد، نشان از تبیین مناسب کوواریانس050/0در این مدل  RMSEAبرازش بهتری دارد، مقدار شاخص 

ا شناخته شده باشد، این شاخص یک شاخص با هوواریانس دادهک -هنگامی که میانگین ماتریس واریانس

فاده قرار گیرد، سخت وواریانس غیراستاندارد مورد استک -ارزش است. ارزیابی آن هنگامی که ماتریس واریانس

 و مشکل است.

ای از های ممکنه، از لحاظ تبیین مجموعهبرای بررسی اینکه یک مدل به خصوص در مقایسه با سایر مدل

نشده (، شاخص نرمNFIشده برازندگی )کند از مقادیر شاخص نرمشده تا چه حد خوب عمل میها مشاهده داده

ست. ا( استفاده شده CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی )IFI(، شاخص برازندگی فزاینده )NNFIازندگی )بر

های ممکنه مدلها حاکی از برازش مناسب مدل طراحی شده در مقایسه با سایر این شاخص 9/0مقادیر باالی 

 (.16-4است )جدول 
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 بررسي مدل ساختاری تحقیق -4-2-6

  های ساختاری زیر طراحی شد.های تحقیق، مدلبرای آزمون فرضیه

 فرضیه اصلي:  -4-2-6-1

 موادمخدرجوانان به مصرف  شیدر گرا یمجاز ياجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل :اصلي فرضیه

 مؤثر است. گردانو روان

 به بیان آماری:

 ریتأث گردانو روان موادمخدرجوانان به مصرف  شیدر گرا یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل -

 دارد.ن یمعنادار

                                                                                                          0: β=0H  

 ریتأث گردانو روان موادمخدرجوانان به مصرف  شیدر گرا یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل -

                                               دارد. یمعنادار

                                                                                                          0≠: β0H  

 

جوانان به  شیدر گرا یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبلتحقیق، مبنی بر تأثیر  اصلی فرضیه

 831/13که  t-value و مقدار آماره  =671/0نتایج تحلیل مسیر، با توجه به  ،گردانو روان موادمخدرمصرف 

داری که کمتر از با توجه به اینکه سطح معنی وباشد می 96/1و  -96/1است که این مقدار خارج از بازه  شده

. از آنجا که میزان ضریب مسیر مثبت است، این دهدنشان میاست، تأثیر معنادار را  (P<01/0باشد )می 05/0

تأیید تحقیق  اصلی و فرضیه گرددمی ردفرض صفر  درصد 99و در سطح اطمینان  باشدتأثیر مثبت می

و  موادمخدرجوانان به مصرف  شیدر گرا یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبلدر نتیجه شود. می

 . (5-4مثبت و معناداری دارد )نمودار تأثیر  گردانروان
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 در حالت استاندارد گردانو روان موادمخدرجوانان به مصرف  شیگراو  یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبلمدل ساختاری  :4-4نمودار 

 

 



 

126 

 

 در حالت غیر استاندارد گردانو روان موادمخدرجوانان به مصرف  شیگراو  یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل یمدل ساختار :5-4نمودار 
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د، مجذور کای دو به درجه آزادی )کای اسکوئر نسبی( ندهنشان می 5-4و  4-4 نمودارهایکه  طورهمان

گزارش شده برای این  GFIاست قابل قبول است. مقدار  5محاسبه شده است که چون کمتر از میزان   915/1

 08/0از  ترکوچکاست و  049/0در این مدل  RMSEAاست. مقدار شاخص  927/0مدل برابر با مقدار 

 باشد. باشد که تأییدی بر برازندگی مدل و بیانگر برازش مناسب مدل میمی

 فرضیه اصلی گیریاندازههای برازش مدل شاخص :17-4 جدول

 CMIN DF P CMIN/DF CFI RMSEA مدل

 927/0 959/0 915/1 413/0 619 391/1185 مدل تحقیق

 

 نتایج فرضیه اصلی :18-4جدول 

 فرضیه اول
تخمین 

 1استاندارد

انحراف 

 2استاندارد

نسبت 
 بحرانی3

 سطح 

 4داریمعنی

رد یا پذیرش 

 فرضیه

 پذیرش فرضیه *** 831/13 048/0 671/0 گرایش به مصرف مواد <-- تبلیغات تجاری

 

، آورده شده است. همان گونه که نشان 19-4برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مسیرها در جدول 

به میزان  درمخگرایش به مصرف موادبر  مجازی هایشبکهتبلیغات تجاری داده شده است میزان تأثیرگذاری 

 بوده است.  1/67/0

 برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مسیرها :19-4جدول 

 Estimate 

 671/0 مواد مصرف به گرایش <-- تجاری تبلیغات

 

 

 

 

                                                           
1 Estimate 
2 S.E. 

3 t-value 
4 P-Value 
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 : های فرعيفرضیه -4-2-6-2

 موادمخدرجوانان به  در مصرف یمجاز ياجتماع یهاشبکه دیداری غاتیتبل فرعي اول: فرضیه

 گردان مؤثر است.و روان

 به بیان آماری:

 یمعنادار ریتأث گردانو روان موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه دیداری غاتیتبل -

 دارد.ن

                                                                                                          0: β=0H  

 یمعنادار ریتأثگردان و روان موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه دیداری غاتیتبل -

                                               دارد.

                                                                                                          0≠: β0H  

در مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه دیداری غاتیتبلتحقیق، مبنی بر تأثیر  فرعی اول فرضیه

شده  712/12که  t-value و مقدار آماره  =721/0نتایج تحلیل مسیر، ، با توجه به گردانو روان موادمخدر

 05/0داری که کمتر از با توجه به اینکه سطح معنی وباشد می 96/1و  -96/1است که این مقدار خارج از بازه 

. از آنجا که میزان ضریب مسیر مثبت است، این تأثیر دهدنشان میاست، تأثیر معنادار را  (P<01/0باشد )می

شود. میتأیید تحقیق  فرعی اول و فرضیه گرددمی ردفرض صفر  درصد 99و در سطح اطمینان  باشدمثبت می

مثبت تأثیر  گردانو روان موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه دیداری غاتیتبلدر نتیجه 

 (. 7-4و معناداری دارد )نمودار 

 

 موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز ياجتماع یهاشبکهمحتوایي  غاتیتبل فرعي دوم: فرضیه

 گردان مؤثر است.و روان

 به بیان آماری:

 یمعنادار ریتأث گردانو روان موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه محتوایی غاتیتبل -

 دارد.ن

                                                                                                          0: β=0H  

 یمعنادار ریتأثگردان و روان موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه محتوایی غاتیتبل -

                                               دارد.

                                                                                                          0≠: β0H  
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در مصرف جوانان  یمجاز یاجتماع یهاشبکه محتوایی غاتیتبلتحقیق، مبنی بر تأثیر  فرعی دوم فرضیه

شده  143/4که  t-value و مقدار آماره  =274/0نتایج تحلیل مسیر، ، با توجه به گردانو روان موادمخدربه 

 05/0داری که کمتر از با توجه به اینکه سطح معنی وباشد می 96/1و  -96/1است که این مقدار خارج از بازه 

که میزان ضریب مسیر مثبت است، این تأثیر . از آنجا دهدنشان میاست، تأثیر معنادار را  (P<01/0باشد )می

شود. میتأیید تحقیق  فرعی دوم و فرضیه گرددمی ردفرض صفر  درصد 99و در سطح اطمینان  باشدمثبت می

تأثیر  گردانو روان موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه محتوایی غاتیتبلدر نتیجه 

 (. 7-4مثبت و معناداری دارد )نمودار 

 

در مصرف جوانان به  یمجاز ياجتماع یهاشبکهشنیداری  غاتیتبل فرعي سوم: فرضیه

 گردان مؤثر است.و روان موادمخدر

 به بیان آماری:

 ریتأث گردانو روان موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه شنیداری غاتیتبل -

 دارد.ن یمعنادار

                                                                                                          0: β=0H  

 ریتأثگردان و روان موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه شنیداری غاتیتبل -

                                               دارد. یمعنادار

                                                                                                          0≠: β0H  

در مصرف جوانان  یمجاز یاجتماع یهاشبکه شنیداری غاتیتبلتحقیق، مبنی بر تأثیر  فرعی سوم فرضیه

شده  437/0که  t-value و مقدار آماره  =026/0نتایج تحلیل مسیر، ، با توجه به گردانو روان موادمخدربه 

می 05/0از  بیشترداری که با توجه به اینکه سطح معنی وباشد می 96/1و  -96/1در بازه این مقدار  واست 

 فرعی سوم و فرضیه گرددمی تأییدفرض صفر ، بنابراین دهدنشان میرا  یمعنادار عدماست،  (P>01/0باشد )

و  موادمخدردر مصرف جوانان به  یمجاز یاجتماع یهاشبکه شنیداری غاتیتبلدر نتیجه شود. میرد تحقیق 

 (. 7-4دارد )نمودار نمعناداری تأثیر  گردانروان
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 در حالت استاندارد گردانو روان موادمخدرجوانان به مصرف  شیگراو  یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبلمدل ساختاری : 6-4نمودار 
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 استانداردغیر در حالت  گردانو روان موادمخدرجوانان به مصرف  شیگراو  یمجاز یاجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبلمدل ساختاری  :7-4نمودار 
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د، مجذور کای دو به درجه آزادی )کای اسکوئر ندهنشان می 7-4و  6-4 نمودارهایکه  طورهمان 

گزارش  GFIاست قابل قبول است. مقدار  5محاسبه شده است که چون کمتر از میزان   462/2نسبی( 

است و  038/0در این مدل  RMSEAاست. مقدار شاخص  933/0شده برای این مدل برابر با مقدار 

 باشد. باشد که تأییدی بر برازندگی مدل و بیانگر برازش مناسب مدل میمی 08/0از  ترکوچک

 فرضیه اصلی گیریاندازههای برازش مدل شاخص :20-4 جدول

 CMIN DF P CMIN/DF CFI RMSEA مدل

 038/0 927/0 462/2 188/0 617 161/1519 مدل تحقیق

 

 نتایج فرضیه اصلی :21-4جدول 

 فرضیه اول
 تخمین

 1استاندارد

انحراف 

 2استاندارد

نسبت 
 بحرانی3

 سطح 

 4داریمعنی

رد یا پذیرش 

 فرضیه

 پذیرش فرضیه *** 712/12 057/0 721/0 گرایش به مصرف مواد <-- دیداریتبلیغات 

 پذیرش فرضیه *** 142/4 066/0 274/0 گرایش به مصرف مواد <-- یمحتوایتبلیغات 

 فرضیه رد 662/0 437/0 059/0 026/0 مصرف موادگرایش به  <-- شنیداریتبلیغات 

 

، آورده شده است. همان گونه که 22-4برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مسیرها در جدول 

مجازی بر گرایش به  هایشبکه دیداریتبلیغات مربوط به اثر  ،بیشترین تأثیرنشان داده شده است 

گرایش به  بر اثرگذاری تبلیغات دیداری در رتبه دوم،و  استبوده  (721/0با مقدار ) مخدرمصرف مواد

 بود. ( 274/0با مقدار ) مخدرمصرف مواد

 برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مسیرها :22-4جدول 

 Estimate 

 721/0 مواد مصرف به گرایش <-- یدیدار تبلیغات

 274/0 مواد مصرف به گرایش <-- یمحتوای تبلیغات
 

                                                           
1 Estimate 
2 S.E. 
3 t-value 
4 P-Value 
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 فصل پنجم

 گیریبحث و نتیجه
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 مقدمه

و  (در این فصل، ابتدا هدف پژوهش، طرح پژوهش )جامعه پژوهش، نمونه آماری و ابزار پژوهش   

های پژوهش، حاصل از تحلیل شود. سپس یافتهصورت خالصه بیان میشناختی بهاطالعات جمعیت

های مرتبط ارائه و با نتایج سایر پژوهش هاگویی به سؤاالت و فرضیهپاسخت آمده، جهت های به دسداده

گیری کلی، پیشنهادهای کاربردی و نیز پیشنهادهایی برای شوند و در انتها نیز بعد از نتیجهمقایسه می

 شود.های آینده ارائه میپژوهش

 خالصه ـ 1 ـ 5

قتصادی اینترنت در رونق اکه  یاگونهبهترین بسترهای تجارت و بازاریابی است، یکی از مهم ،اینترنت

حتی  اند. این فناوریای را به خود گرفتهو شکل تازهدارد  یاژهیوقش ، نوکارهاکسببرخی از مشاغل و 

ی هاگروهدر کنار  متأسفانهشته است. و وقوع بزهکاری دا هابیآس ،بر ظهور انحرافات ادییز اریبس ریتأث

های های ناهنجاری نیز وجود دارند که در شبکه، گروهکنندیمسالم و مفیدی که در این فضا فعالیت 

بنابراین در عصر حاضر، بسیاری از ؛ کنندفعالیت می موادمخدرجرایم اجتماعی مجازی در زمینه 

اند. این نموده موادمخدرروش های تبلیغ، ترویج، توزیع و فسوداگران مرگ، اقدام به ایجاد باندها و شبکه

و اعتیاد به آن  موادمخدرامر باعث شده است که نوجوانان و اقشار تحصیل کرده در دام استفاده از 

 بیفتند.

زی در گرایش های اجتماعی مجاتبلیغات تجاری شبکه ریتأثرو این تحقیق، با هدف بررسی از این

باشد. می 1399 سالمحدوده زمانی تحقیق نیز  گیرد.انجام می گردانو روان موادمخدرجوانان به مصرف 

و اهداف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از سوی دیگر نیز با توجه به ویژگی  مسئلهبا توجه به 

توصیفی و از نوع پیمایشی انتخاب گردید.  ،های این پژوهش، روش تحقیقمتغیرها و سایر ویژگی

-تدوین و طراحی مدل نظری و مفهومی تحقیق از طریق مصاحبه با مسئولین، مطالعات کتابخانه منظوربه

ای، کتب و مقاالت داخلی و خارجی، جستجو منابع علمی از طریق اینترنت اقداماتی صورت گرفت، 

 ها در فصل دوم یعنی مرور ادبیات بیان گشت. ماحصل این فعالیت

تحقیق و نیز جامه عمل  مسئلهپاسخگویی به  منظوربهها و نیز رسیبر مبنای نتایج حاصل از این بر

تهیه شد.  اینامهپرسشپوشاندن به اهداف و سؤاالت تحقیق و در نهایت برای رسیدن به مدل آرمانی، 

گویی به مسئله تحقیق اهداف پاسخ منظوربه، بر مبنای نتایج حاصل از مطالعات گذشته و نامهپرسشاین 
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س یاگویه در مق 37نیز آزمون فرضیات تحقیق طراحی و تدوین گردیده است که شامل  مورد نظر و

 تشکیل شده است. مخدریغات تجاری و گرایش به مصرف موادتبلاز سؤاالت  که باشدمیلیکرت 

به عمل آمد  نامهپرسش 30نیز آزمون مقدماتی از طریق تکمیل  نامهپرسشسنجش پایایی  منظوربه

( محاسبه گردید که بیانگر پایایی باالی 87/0 – 95/0در بازه ) نامهپرسشو ضریب کرونباخ آلفا برای 

سال( ساکن در دو  34تا  20جوانان رده سنی )کلیه ابزار مورد نظر است. جامعه آماری این تحقیق، 

تعداد کردند. می مجازی استفاده های اجتماعیو شبکه نترنتیاکه از  بودند شهر تهران 21و  14منطقه 

از این بود. نفر  55.633 شهر تهران، 21منطقه  و درنفر  142.202شهر تهران،  14در منطقه  کل آنان

نمونه انتخاب  عنوانبه ایسهمیهگیری نمونه با استفاده از روشدر هر منطقه( نفر  192نفر ) 384 تعداد، 

 شدند. 

دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پاسخگویی به سؤاالت تحقیق از  منظوربهدر تحقیق حاضر 

مرکزی از قبیل میانگین، میانه،  هایشاخصشد. در آمار توصیفی از  گیریبهرهآمار توصیفی و استنباطی 

های پراکندگی شامل واریانس و انحراف استاندارد استفاده شد. در بخش آمار تحلیلی نما و نیز از شاخص

بررسی میزان تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق از معادالت ساختاری  منظوربه

 افزارنرم کارگیریبهاز طریق  هادادهآماری پس از استخراج  وتحلیلتجزیهاستفاده شد. در این راستا 

SPSS  ساختاری معادالت  سازیمدلوAMOS  .صورت گرفت 

 توصیفي تحقیق یهاافتهیگیری بر اساس نتیجه -2-5

 29تا  25، 21و  14نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین درصد واحدهای پژوهش به ترتیب در دو گروه منطقه 

شهر تهران  21و  14این یافته نشان داد که دو منطقه  .داشتندسال  30-34و  20-24سال داشتند و مابقی بین 

دهد که ایج نشان میعناداری میان این دو منطقه مشاهده نشد. نتو اختالف م باشدمیاز نظر سن جوانان، همگن 

و مابقی مرد بودند. این یافته  ، زن بودند21و  14بیشترین درصد واحدهای پژوهش به ترتیب در دو گروه منطقه 

بیشترین درصد واحدهای پژوهش به ترتیب در  است. نامهپرسشنشان دهنده تمایل بیشتر زنان نسبت به تکمیل 

بودند. بیشترین درصد تحصیالت واحدهای پژوهش به  متأهل، مجرد بودند و مابقی 21و  14دو گروه منطقه 

، لیسانس بودند. این یافته نشان داد محقق جهت دستیابی به نتایج بهتر در 21و  14ترتیب در دو گروه منطقه 

انشگاهی را بیشتر مد نظر قرار داده است. از نظر وضعیت اقتصادی، جوانان در دو تحقیق، افراد با تحصیالت د

 در وضعیت اقتصادی متوسطی قرار داشتند.  14و  21منطقه 

شغل  14، کارمند و در منطقه 21در منطقه  اشتغالدرصد  نیشتریبهای تحقیق، با توجه به یافته 

 21در منطقه  نترنتیشده در ا یمدت زمان سپر رصدد نیشتریب آزاد بود. نتایج تحقیق نشان داد که
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 21ساعت بود. این یافته نشان داد که در منطقه  3تا  1، 14در منطقه  کهدرحالیساعت بود  7بیشتر از 

 . گذرانندمیاجتماعی مجازی  هایشبکهشهر تهران جوانان بیشتر اوقات فراغت خود را در اینترنت و 

شهر تهران، نوع تبلیغات  14و  21در منطقه  افراد مورد مطالعه شتریببا توجه به نتایج تحقیق 

شهر تهران، تمایلی به مصرف  14و  21ر منطقه د افراد مورد مطالعه شتریبدیداری را مهم دانستند. 

گردان و روان موادمخدرگاهی و دانش جوانان در خصوص داد که آنداشتند. این یافته نشان می موادمخدر

 دهند. مخدر نشان نمیایلی به مصرف موادشهر تهران، زیاد است و تم 14و  21 در دو منطقه

شهر تهران،  14و  21ر منطقه د افراد مورد مطالعه شتریبتوان دریافت، با توجه به نتایج تحقیق می

کشیدند. این یافته شاید به دلیل راحتی دسترسی به سیگار و همچنین عادی انگاشتن مصرف سیگار می

 سیگار در جامعه تلقی کرد. 

شهر تهران، از طریق  21ر منطقه د افراد مورد مطالعه شتریبتوان دریافت، با توجه به نتایج تحقیق می

مخدر آشنا شده بودند. شاید بتوان واداز طریق دوستان با م 14منطقه های اجتماعی مجازی و در شبکه

که این  هاییمیهمانیبه  وآمدرفتمخدر معاشرت با دوستان ناباب و بسیاری از افراد معتاد به موادگفت، 

 . دانندمیعامل اصلی اعتیاد روزها، محل اصلی آغاز استفاده از این مواد است را 

 صورتبهشهر تهران،  21ر منطقه د افراد مورد مطالعه شتریبتوان دریافت، با توجه به نتایج تحقیق می

 .کردندمیمخدر مصرف هفتگی مواد صورتبهشهر تهران  14روزانه و در منطقه 

 تحقیق یهاهیفرضگیری بر اساس نتیجه -3-5

مخدر و عي مجازی در مصرف جوانان به موادهای اجتماتبلیغات تجاری شبکهفرضیه اصلي: 

 است.مؤثر  گردانروان

در مصرف  یمجاز یاجتماع هایشبکه یتجار غاتیتبلهای تحقیق حاکی از آن است که داده -

 دییتأدر نتیجه پاسخ به این سؤال پژوهشی نیز  دارد. یمعنادار ریردان تأثگمخدر و روانجوانان به مواد

بسیاری از سوداگران امروزه توان گفت می یافتهدر تبیین این . باشدیمبین دو متغیر  تأثیرکننده 

وکار در حوزه اندازی کسبدرج تبلیغات و راههای اجتماعی مجازی و با مخدر از طریق شبکهمواد

، محصوالت تولیدی و یا گردانو روان موادمخدرکنند تا با انتقال و فروش انواع ، تالش میموادمخدر

فروش بیشتر از  منظوربهد خود را عرضه شده خود را به فروش برسانند. آنان محصوالت تولیدی و جدی

اجتماعی  هایشبکه. نظر به اینکه بسیاری از کاربران اینترنت و نمایندمیطریق فضای مجازی معرفی 

گیرند به مجازی، نوجوانان و جوانان هستند، بنابراین این قشر جامعه در معرض خطر بیشتری قرار می
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خواسته و یا ناخواسته و با مشاهده تبلیغات در  صورتبه اجتماعی هایشبکهنحوی که با جستجو در 

مخدر و  یزا، داروها، مواد توهمگردانو روان ، مواد محرکموادمخدر ان،یقل گار،یمصرف سخصوص 

 یابند.مخدر گرایش می، به سمت مصرف موادیروابط سوء اخالقی و محرک، مشروبات الکل

های گروهی بهترین ابزار برای انتشار سریع اطالعات رسانهاین است که به هر حال آنچه مسلم است 

اصلی آنها هوشیار سازی، افزایش دانش و  ییکاراو حقایق علمی در میان جمعیتی گسترده هستند و 

 .و ایجاد انگیزه برای اقدام است ینیآفرموجآگاهی، 

های خبری و تولید تهیه گزارش تواند در سطوح مختلف سیاستگذاری،ای میحمایت رسانه

به نظر  .باشد مؤثرعمومی را با موضوعات رفتارهای پرخطر و ناهنجار مرتبط سازد،  که افکار ییهابرنامه

توان پی برد که رسانه بر کلیه این فرایندها مؤثر است و در فرایند رسد که با نگاهی هوشیارانه میمی

و باال  یرساناطالع ،یآگاهبایستی با افزایش کند. پس هنجارسازی و نفی هنجار، نقش مهمی ایفا می

توجه و نگرش جوانان را از  ،زندگی به همراه معرفی الگوهای مناسب رفتاری یهامهارتبردن سطح 

 د.مخدر به سمت هنجارهای موجود در جامعه سوق داموادمصرف 

پور و همکاران حسین(، 1398، قربانی )( 1398) یلندراناین یافته با نتایج حاصل از تحقیقات 

(، کمانگر و 1394(، حسینی شکرابی )1395(، ورشاوی و مشکدار )1396( ، قربانی و مالکی )1398)

(، 2013) کوک (؛2019ایکسان تران و همکاران )(، 1391السادات و قانع )(، نقیب1393کاظمی )

 در یک راستا است. (2007و والنت و همکاران ) (2012استوارد )

با مصرف  یمجاز یاجتماع یهااستفاده از شبکه نی( نشان داد که ب1398) یلندران قیتحق جینتا

مصرف  ،یفرار، ارتباط با جنس مخالف، فکر و اقدام به خودکش ،یپرخاشگر یرفتارها ان،یو قل گاریس

( 1395ورشاوی و مشکدار ) وجود دارد. یگردان رابطه مثبت و معنادارو مصرف مواد روان یمشروبات الکل

توانند نقش مؤثری در ترغیب به مصرف و گرایش های اجتماعی مجازی میشبکه کهبر این باور بودند 

های تنوع سایت که( معتقد بودند 2019ایکسان تران و همکاران ) ایفا کنند. موادمخدرمخاطبان و توزیع 

احتمال مواجهه و تحت تأثیر های اجتماعی مجازی در بین جوانان و نوجوانان ویتنامی، اینترنتی و شبکه

دهد و منجر به بروز رفتارهای قرار گرفتن در معرض باورهای خطرناک را از همساالن آنالین افزایش می

 شود. سیگار کشیدن و مصرف قلیان می ژهیوبهخطرساز 
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 به جوانان مصرف در مجازی اجتماعي هایشبکه دیداری فرضیه فرعي اول: تبلیغات

 .است مؤثر گردانروان و موادمخدر

در مصرف  یمجاز یاجتماع هایشبکه دیداری غاتیتبلهای تحقیق حاکی از آن است که داده -

برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد همچنین  دارد. یمعنادار ریردان تأثگمخدر و روانجوانان به مواد

های مجازی بر گرایش به شبکهدیداری تبلیغات داد بیشترین تأثیر، مربوط به اثر شده مسیرها نشان 

کننده  دییتأدر نتیجه پاسخ به این سؤال پژوهشی نیز . بوده است (721/0با مقدار ) مخدرمصرف مواد

 های مختلفی جهت عرضه تبلیغاتراه توان گفتمی یافتهدر تبیین این . باشدیمبین دو متغیر  تأثیر

دیداری از طریق  غاتیبلتتبلیغات دیداری از همه بیشتر است. در واقع وجود دارد که میزان تأثیرگذاری 

 غاتی، روزنامه و مجالت، تبلینترنتیا غاتی، تبلیغاتیتبل یزرهایتبیلبوردها،  ون،یزیتلو چونهایی رسانه

... و وبیوتیمثل آپارات،  ییهاشبکهی، مجاز یفضاها ون،یزیتلو قیاز طر یمصرف یمتحرک و کاالها

 .تواند مؤثر باشدمی

سفارش و ارسال آن به نقاط مختلف  رشی، پذموادمخدر غیعالوه بر تبل، موادمخدردر تبلیغات دیداری 

جا ختم نشده و گردانندگان  نیبه هم موادمخدر و فروش غی. تبلردیگیصورت م زیدرب منزل ن لیو تحو

آموزش  صفحاتشاناستفاده از آن را در  قهیو طر بندیبستهماده مخدر گرفته تا  نیصفحات از کشت ا

 موادمخدرکنندگان از مصرف یجذب مشتر یبرا موادمخدرفروشندگان در این نوع تبلیغات،  .دهندیم

 جیرا ترو یکنند و هم فرهنگ انیبودن آن را ب ضرربیکه هم به اصطالح  کنندیرا منتشر م یریتصاو

نظر به اینکه جوانان . مخدر باشندو اقسام مواد عکننده انوامصرف توانندیم جواناندهند که نشان دهد 

اند، بنابراین مطالب ارائه شده در این های اجتماعی مجازی شناخته شدهترین کاربران رسانهمهم عنوانبه

ای استفاده کرده و مخدر از این شیوه رسانهاری از سوداگران موادسیها بیشتر مورد توجه است. برسانه

 دهند.را به سمت مصرف مواد سوق میجوانان 

(، هانگ و همکاران 2015(، باکستون و بنگام )1397قربانی )این یافته با نتایج حاصل از تحقیقات 

نشان ( 1397قربانی )های تحقیق یافته در یک راستا است. (2012(، استوارت )2013کوک )(، 2014)

ستفاده از بنرهای تبلیغاتی ثابت، انیمیشن و کلیک مبتنی بر اتواند مخدر، میبازاریابی اینترنتی مواد، داد

( نشان داد فراوانی استفاده 2014هانگ و همکاران )باشد.  ی تبلیغاتیهااستفاده از تیزرها و فیلم و خور

و نزدیکان آنان با بروز رفتارهای پرخطر ارتباط معناداری  ساالنبزرگهای اجتماعی مجازی در از شبکه

 طوربهها و یا نوشیدن الکل، هایی از مهمانیا این حال، ارتباط آنالین با دوستان، مشاهده عکسنداشت. ب

 . گیری با مصرف سیگار و الکل همراه بودچشم
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 به جوانان مصرف در مجازی اجتماعي هایشبکهمحتوایي  فرضیه فرعي دوم: تبلیغات

 .است مؤثر گردانروان و موادمخدر

در مصرف  یمجاز یاجتماع هایشبکهمحتوایی  غاتیتبلهای تحقیق حاکی از آن است که داده -

برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد همچنین  دارد. یمعنادار ریردان تأثگمخدر و روانجوانان به مواد

با مقدار  مخدرهای مجازی بر گرایش به مصرف موادشبکهمحتوایی تبلیغات داد اثر شده مسیرها نشان 

بین  تأثیرکننده  دییتأدر نتیجه پاسخ به این سؤال پژوهشی نیز ( در اولویت دوم قرار داشت. 274/0)

های اجتماعی همراه اری از تبلیغات در شبکهسیب توان گفتمی یافتهدر تبیین این . باشدیمدو متغیر 

که توضیحی در خصوص تصاویر و یا فیلم ارائه شده  ندبا تصاویر مربوط به موضوع، از محتوایی برخوردار

 یمحتوا عیو توز دیاست که متمرکز بر تول در واقع، تبلیغات محتوایی، رویکردی. دهدیمبه کاربران 

 یبا دقت و به روشن است و نیاز مخاطب یامجموعه یجذب و نگهدار منظوربهمرتبط، مستمر و باارزش 

بسیاری از سوداگران است.  کاربرانرفتار  تیهدا یدر پ تنهای در و و مشخص شده است فیتعر

 یبا توجه به اصول کلکنند که ها تهیه میگردانمخدر، محتوایی در خصوص موادمخدر و روانمواد

 یهااز فرصت یتوانند به طور قابل توجهیم و شوندیم دیجستجو )سئو( تول یموتورها جینتا یسازنهیبه

 یاجتماع یهاکه با در نظر داشتن شبکه ییبهره ببرند. محتوا یدیکلمات کل یجستجو یبرا جادشدهیا

 یبصر صورتبهعمدتاً  نیباشند و بنابرا یگذارکه قابل اشتراکشوند می یطراح یبه شکل ،اندشده دیتول

 یارائه محتوا یبرا یفرصت مخدرسوداگران موادنوع از محتوا به  نیا هستند.و قابل مصرف توسط عموم 

 دهید منظوربه یاجتماع یهاشبکه ایجستجو  یعموم نیبدون در نظر داشتن قوان نیبه مخاطب یشخص

در گردان مخدر و رواندر خصوص مواد ییمحتوادر واقع، تبلیغات دهد. یها توسط مردم را مشدن آن

به گیرد. صورت می هابه آنجوانان با هدف فروش مواد  ویژهبهکاربران رابطه با ارتباط برقرار کردن با 

 .باشندیمبودن، متمرکز  رگذاریهمان تأث یعنی ،ییمحتوا لزوماً بر هدف نها زنوع ا نیا یعبارت

، پورمنافی و (1397قربانی )(، 1398پور و همکاران )حسین این یافته با نتایج حاصل از تحقیقات

( 1398پور و همکاران )حسین در یک راستا است. (2013(، کوک )2014(، کوانتکر )1397قربانی )

به  شیگرا بر موادمخدر مصرف و دیهای تولوهی، اطالعات ارائه شده مجازی در خصوص شنددادنشان 

( نشان داد مدیریت 1397پورمنافی و قربانی )دارد.  ریتأثهای مجازی شبکه قینوجوانان از طر ادیاعت

 باشند. رگذاریتأث موادمخدرتوانند در پیشگیری از اعتیاد به فضای مجازی میمحتوای 
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 به جوانان مصرف در مجازی اجتماعي هایشبکه شنیداری فرضیه فرعي سوم: تبلیغات

 .است مؤثر گردانروان و موادمخدر

صرف در م یمجاز یاجتماع هایشبکهشنیداری  غاتیتبلهای تحقیق حاکی از آن است که داده -

برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد همچنین  دارد.ن یمعنادار ریردان تأثگمخدر و روانموادجوانان به 

با مقدار  مخدرهای مجازی بر گرایش به مصرف موادشبکهشنیداری تبلیغات داد اثر شده مسیرها نشان 

 یار ناچیز بود.س( ب026/0)

و  یریتصو صورتبه شتریب موادمخدرتبلیغات و فروش  : معموالًتوان گفتمی یافتهتبیین این در 

شود اما اغلب شنیده می هم یداریشن یطراح ایصدا  ،یداریاما بُعد شن شود،یدر نظر گرفته ممحتوایی 

جوانان را مجذوب خود کند. شاید یکی از  ویژهبهاجتماعی  یهاشبکهبه خوبی نتوانسته است کاربران 

شود های صوتی که تصاویری در آن دیده نمیجوانان به فایلترین علل این واقعیت این باشد که مهم

صداها، کسی تمایلی ندارد که به آن توجه برخی خراش بودن دهند و یا به علت گوشتمایلی نشان نمی

 شده است. رنگکمگونه تبلیغات کند. در نتیجه اثرگذاری این

، نشان داد( 1397قربانی )تحقیق  یهاافتهی( در تحقیق به نتایج مثبت دست یافت. 1397قربانی )

های و شبکه هاتیساتواند مبتنی بر استفاده از تبلیغات سمعی در وب، میموادمخدربازاریابی اینترنتی 

 اجتماعی باشد. 

 پیشنهادهای تحقیق -4-5

و پیشگیری آنها  های اجتماعی مجازیشبکهراهبردی و کاربردی در رابطه با  یشنهادهایپ ذیل،در 

 شود.جود دارند که به آنها پرداخته میومخدر به مواداز اعتیاد 

 

 تبلیغات تجاری دار بین مبنی بر وجود ارتباط معنی تحقیقاصلي  فرضیهشدن  دییتأتوجه به  با

 گردد:پیشنهاد می ،مخدراعی مجازی بر گرایش به مصرف موادهای اجتمشبکه

، به اعتیادگرایش جوانان به پیشگیری از  منظوربههایشان را ، فعالیتاجتماعی مجازی هایشبکه -

و  فتارهایباورها، ر هاشبکه سوق دهند تا اینارشادی و تربیتی  ،رسانی، اطالعشیآموز هایبخش

 کنند.ها و باورهای سالم تبدیل های ناسالم را به رفتارها، عادتعادت
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عدم انگیزه و لذت در ایجاد برای ای گسترده دیداری و محتوایی رسانی و تبلیغاتیهای اطالعروش -

این نسبت به همگانی تا انزجار  دشو ارائهها در این شبکهدر جامعه  موادمخدرنسبت به مصرف  ،اشخاص

 ایجاد گردد. سوزخانمانمعضل 

جوانان و والدین سازی سازی و آگاههای مربوطه بر این بستر، فرهنگت بیشتر دستگاهرعالوه بر نظا -

گرایش نوجوانان و جوانان به  ،طریق ینا تا شاید ازقرار گیرد توجه مورد ست که الزم است ا از مواردی

 .به حداقل برسد موادمخدرسمت 

های اولیه شامل شرکت در فعالیتبه سمت  های اجتماعی، جوانانشبکهبا استفاده از تبلیغات در  -

هایی که اعتماد به نفس، عزت نفس و مشارکت برنامه و ترغیب اجتماعیهای انجمنهای ورزشی و باشگاه

 .تقویت شوند، دهندمیهای گروهی را افزایش یتدر فعال

و گسترش های مجازی( های مجازی و آموزشاز جمله کتابخانه)سازی اوقات فراغت جوانان غنیبه  -

در  شاناوقات فراغت شدنسپری با هدف جلوگیری از  آنانامکانات رفاهی، آموزشی و تفریحی برای 

 توجه شود.های اجتماعی مجازی شبکه

 موادمخدرمصرف و  خرید، فروشمبلغ تهیه، تولید و شناسایی و انهدام باندهای عالوه بر پلیس فتا  -

 منظوربهتولید فیلم و مستند از شگردهای این باندها جهت انتشار در فضای مجازی  نسبت به تهیه و

 اقدام کند. آگاهی کاربران

 

 تبلیغات دیداری دار بین مبنی بر وجود ارتباط معنیفرعي اول  فرضیهشدن  دییتأتوجه به  با

 گردد:پیشنهاد می ،مخدراعی مجازی بر گرایش به مصرف موادهای اجتمشبکه

باید  موادمخدربا اعتیاد و تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با رسیدن به مبارزه همه جانبه برای  -

بیان برای تک تک افراد جامعه  گردانروانهای و قرص موادمخدرمخرب بودن ها درباره رسانیاطالع

 رسانیاطالعهیچ تبلیغ و  بینندو از طرفی  شوندمیای نو مواجهه زیرا افراد جامعه وقتی با پدیدهشود؛ 

در جامعه  مخدر. در این جاست که مصرف موادشوندمی مأنوسشود، خود به خود با آن نمیآن علیه 

 .کندشیوع پیدا می

 طریق ازافراد جامعه به گردان و روان موادمخدرانواع مخرب بودن ها درباره رسانیاطالعباید  -

ارائه  تبلیغات متحرکو  مجالت ،بیلبوردهای تبلیغاتی، تیزرهای تبلیغاتی، تبلیغات اینترنتی، روزنامه

 .پیشگیری شودگردان و روان موادمخدراز گرایش جوانان به سمت تا  گردد
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ها در فضای آن شگردهایها و و شیوه موادمخدررسانی از باندهای توزیع گسترش هدفمند اطالع -

 های مستند(مجازی )در قالب گزارش

های خبری از طریق سایتتهیه و پخش گزارش بااعتیاد گرایش به رسانی از آثار و پیامدهای اطالع -

 ها و...رومهای مجازی، چتها، شبکهها، وبالگ

 .یا انیمیشن هافیلمسازی جوانان با استفاده از آگاه -

 

 تبلیغات محتوایی دار بین مبنی بر وجود ارتباط معنیدوم فرعي  فرضیهشدن  دییتأتوجه به  با

 گردد:پیشنهاد می ،مخدربر گرایش به مصرف مواداعی مجازی های اجتمشبکه

رده و الزم برای خطرات مصرف گست یرساناطالعدر جامعه شاهد هستیم که آموزش همگانی و  -

 ضرریببر شود و هشدارها نیز کمتر است، لذا نوجوانان و جوانان به اشتباه تصور مخدر صنعتی نمیمواد

و مخدرهای  یاکستازو  گردانروانهای در مورد پدیده مصرف قرص همچنین ،کنندبودن این مواد می

صنعتی در بین جوانان و نوجوانان برای شناخت کامل همه جانبه این ناهنجاری جدید اجتماعی، به 

ها بایستی از طریق محتواهای که این آموزش افراد نیاز است یآگاه وباال بردن سطح اطالعات  آموزش و

 ارائه شود. مجازی های اجتماعیها و شبکهرسانه درجذاب و اثرگذار 

 .مجازی های اجتماعیهای مختلف اجتماعی با محتواهای مناسب در شبکهمهارت آموزش -

 هارسانیاطالع مجله و، طریق تألیف کتب، نشریاتپیامدهای اعتیاد از سازی جوانان از آموزش و آگاه -

 .های اجتماعی مجازیظرفیت شبکهاستفاده از نسبت به این محصوالت با 

های ها، شبکهها، وبالگافراد معتاد از طریق سایتبار اسفارائه آمار و اخبار روزانه از اوضاع و احوال  -

 ها و...روممجازی، چت

 .رگذاریتأثهمچون شعارها و جمالت پیشگیرانه و  های ثابتسازی جوانان با استفاده از نوشتهگاهآ -

 به محققین شنهادهایپـ  5 ـ 5

 مپیشگا و دفر به منحصر یژگیو از رکشو سطحآن در  هشیوپژ وقلمر و انعنو ظلحا به تحقیق ینا

پیشگیری  حوزهدر  عالقمند نمحققا به یندهآ تتحقیقا ایبر را یمساعد مینهز نداتومی و دهبو رداربرخو

 محققین ایبررا  هاییدپیشنها و هاتوصیه ،ستا دصددر محقق قسمت یندر ا الذ ؛کند همافر از اعتیاد

 :  گردندمی ئهارا یلذ حشر به که نماید حمطر هیندآ
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سایر مناطق میان  مثال عنوانبهدیگری ) جوامع در ،تحقیق مدل تا شودمی پیشنهاد محققان به -

 هرکدام پذیرش یهامدل میان هایتفاوت بتوان حاصله نتایج بر اساس تا شود آزمون (استان تهران

 .یافت دست تریکاربردی نتایج به و کرد مقایسه یکدیگر با را جوامع این از

 بررسی شود. های کشورسایر استان در شده ارائه مدل پژوهش، نتایج پذیری تعمیم افزایش برای -

ها در های گوناگون در زمینه موضوع تحقیق و استفاده محدود از این مدلبا توجه به وجود مدل -

حوزه  های مهمی دربه یافته ،های دیگرتوان با مورد آزمون قرار دادن مدلهای گذشته، میپژوهش

 دست یافت. پیشگیری از اعتیاد 

بررسی شود  اجتماعی یهاشبکهی رتبلیغات تجاهای شود سایر مدلدر تحقیقات آتی پیشنهاد می -

 .و متغیرهای میانجی و وابسته نیز در مدل وارد شوند

 های تحقیقمحدودیت -6-5

 محقق  اریدر اخت یهاتیمحدود -5-6-1

 . باشدمی ریو تعب ریقابل تفس یشنهادیپژوهش در چهارچوب مدل پ نیا جینتا -

 ییهاو روش دیاستفاده گرد نامهپرسشاطالعات مورد نظر فقط از  آوریجمعدر پژوهش حاضر جهت  -

 را به دست دهد.  یاوتمتف جیمثل مصاحبه و مشاهده ممکن است نتا

 محقق اریخارج از اخت یهاتیمحدود -5-6-2  

لذا در  ؛بوده استشهر تهران  21و  14جوانان در دو منطقه کلیه پژوهش شامل  نیا یجامعه آمار - 

 است.   یضرور ،اطیجانب احت تیرعا سایر مناطق تهرانبه  جینتا میتعم

 نیشیدر بخش پ یخارج هایژورنال بهمحدود  یو دسترس یکمبود منابع مطالعات -

و عدم  نامهپرسش سؤاالتبه  توجهیبیو یا  نامهپرسشعدم همکاری تعدادی از افراد در پرکردن  -

 رسد این مسئله ناشی از عدم درک و ضرورت پژوهش باشد.به نظر میکه  دهی مناسب به سؤاالتپاسخ

را با مشکل  هاآوری دادهبود که روند جمع هاییترین محدودیتکه از مهم نامهپرسشحجم باالی  -

 کمبود زمان مواجه کرد. 
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کارشناسی ارشد دانشگاه  نامهپایاناستان فارس،  آموزاندانش(. ارتباط فضای مجازی با گرایش به اعتیاد 1396) آبخیز، امین

 علوم انتظامی امین.

های اجتماعی، رضایت از قیمت بر وفاداری برند )مطالعه موردی: بررسی نقش تبلیغات از طریق رسانه(. 1395) آسایش، احمد

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی. نامهپایان(. خزرپارسشرکت 

، صص 13، شماره 11(. آسیب شناسی اعتیاد زنان. نشریه اصالح و تربیت، جلد 1390) فتاحی، مژده و دابراهیمی، سید محم

3-8. 

ت جتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی، در مجموعه مقاالهای اشبکه تأثیراتشناختی بررسی جامعه(. 1392) احمدنیا، شیرین

 های اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات.همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه

 (. تبلیغات محتوایی چیست. قابل دسترسی در:1399)احمدیان، بابک 

https://www.bartarinha.ir/fa/news 
 (. جنگ نرم در همین نزدیکی، تهران، ساقی.1391) اسماعیلی، علی محمد

(. بررسی شیوع رفتارهای پر خطر در دانشجویان بر اساس متغیرهای 1396) احمدلی، یاسمع افشاری، علی؛ برزگری، امیر عباس و

 .26-42روانشناسی. دوره یکم، شماره چهار، صص  هایایده. مجله شناختیجمعیت

-24 ص تهران، دانشگاه گرافیک، رشته کارشناسی، مقطع نامهیانپا اینترنتی، تبلیغات(. 1388) سادات آزاده منفرد، اکثیری

25. 

های اجتماعی نوپدید. نشریه پیشگیرانه در کنترل آسیب هایسیاست(. فضای مجازی و واکاوی 1396) امانی کالریجانی، امراهلل

 .105-89علمی تخصصی رهیافت پیشگیری، شماره اول، صص 

های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان. فصلنامه دانش انتظامی خراسان أثیر شبکه(. ت1392) گریوانی، مریم ز وامیرپور، مهنا

 .39-24شمالی، سال اول، شماره سوم، صص 

، دانشکده علوم شناسیجامعهکارشناسی ارشد  نامهپایاندر اعتیاد زنان،  مؤثر(. بررسی عوامل اجتماعی 1391)اهدایی، مریم 

 آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز. ، دانشگاهشناسیرواناجتماعی و 

 های اجتماعی. قابل دسترسی در:های چند بعدی در شبکه(. نگرش1398) ایوبی، محمد آصف

https://www.pajhwok.com/dr/opinions 

(. بررسی رابطه بین مدت استفاده افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام و تغییرات 1395) بهادری جهرمی، ثمینه و نباقری، حس

 .77-69، صص 20، شماره 1اعی، جلد نشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماجتماعی. مجله روا

 .سمت انتشارات: تهران فاضل، ترجمةرضا اجتماعی، علوم در تحقیق . روش(1385) ارل ببی،

های شهر در بین دانشجویان دانشگاه موادمخدربوک و نگرش به (. بررسی رابطه بین شدت استفاده از فیس1392) براتی، فرشته

 و روانشناسی. گروه مشاوره خانواده. یتیعلوم تربنامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا )س(، دانشکده نیشابور. پایان

 .(. از میکده تا ماتمکده اعتیاد، چاپ هشتم، تهران: انتشارات محراب فکر1395) برفی، محمد

 .100-19(. اعتیاد و فرایند پیشگیری. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، صص 1392)بهرامی احسان، هادی 

های عمومی با های اجتماعی در سبک زندگی اعضای کتابخانه(. نقش رسانه1394)اهلل بیات، محمدکریم و منوچهری، روح

 .3، شماره 1سال های نوین، )مطالعه موردی: شهر شیراز(، مطالعات رسانه "سوات"تحلیل 

ای. دهمین کنفرانس های بیمهشرکت وکارکسبتوسعه و کامیابی  (. بازاریابی مجازی اینترنتی و نقش آن در1396) بیژنی، سعید

 اقتصاد و مدیریت.  المللیبین

https://www.pajhwok.com/dr/opinions
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، 49پذیری در جوامع مختلف، کتاب ماه علوم اجتماعی، جلد گریزی و دینها بر دین(. نقش رسانه1391) پناهی ارللو، مائده

 .59-56صص 

 (. فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی، تهران: نشر رشد.1388) پورافکاری، نصراهلل

سال  تخصصی پژوهشنامه فقهی، -نامه علمی(. بررسی فقهی تبلیغات تجاری. دو فصل1393) احمدعلی، قانع د وسعیپورصیامی، 

 .142-115، صص 2

در  موادمخدرازی در پیشگیری از گرایش به (. پیشگیری نوین: نقش رسانه مج1397)قربانی، ابراهیم  و لپورمنافی، ابوالفض

 .22-9، صص 49، شماره 12فضای سایبر. سال 

آوری اطالعات و های اجتماعی با سالمت اجتماعی دانشجویان. فن(. رابطه شبکه1395)تقوایی یزدی، مریم و چیت ساز، چهره 

 .97-77، صص 26، پیاپی 2، شماره 7ارتباطات در علوم تربیتی، دوره 

 (. پنج نوع از بهترین تبلیغات تجاری. قابل دسترسی در:1398) تیموری، ماهان

/advertising-of-https://mahanteymouri.com/types 
 نامهانیپاهای جمعی نوین بر تغییر سبک زندگی شهروندان منطقه نوزده شهر تهران. (. بررسی نقش رسانه1396) ی، رضاجالل

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر )عج(.

می تخصصی فصلنامه عل با تأکید بر وب پنهان. موادمخدرفضای مجازی بر افزایش مصرف  (. تأثیر1395) جواهری، مهدی

 .75-63، صص 31، جلد 8مخدر. شماره مطالعات مبارزه با مواد

شهر  15مطالعه موردی: جوانان منطقه  گریزیدیناجتماعی مجازی و  هایشبکه(. بررسی رابطه 1395)جوکار قمی، حسین 

کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق دانشکده علوم انسانی گروه  نامهپایانتهران. 

 علوم ارتباطات.

(. نقش متغیرهای شناختی، 1388) د عبدالمجید؛ نظیری، قاسم و مدرس غروی، مرتضیحاجی علیزاده، کبری؛ بحرینیان، سی

 .1-12، صص 3، شماره 11، سال شناختیعلوم هایتازهمواد.  سوءمصرفابعاد فراشناختی و هیجانات در رفتار 

ان. همایش آن بر هویت جمعی سنتی ایرانی ریتأثهای اجتماعی و (. اینترنت شبکه1392) نبری، علیق م وحاجیانی، ابراهی

 اطالعات. یفناورران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده های اجتماعی. تهتخصص بررسی ابعاد شبکه

های اجتماعی مجازی تحت موبایل در گرایش نوجوانان (. بررسی شبکه1398) آبخیز، امین و ارضعبدالرضایی،  پور، جعفر؛حسین

 .108-77صص  ،25، شماره 7 سال گردان. پژوهش نامه جغرافیای انتظامی،و روان خدرموادمن فارس به مصرف استا

المللی وب پژوهی. های اجتماعی تلفن همراه در جامعه ایران. اولین کنفرانس بین(. کارکردهای شبکه1394) نظر، فائزهینحس

 تهران. دانشگاه علم و فرهنگ.

های معتاد و بینی عضویت نوجوانان و جوانان در گروه(. پیش1391)بهرامی، هادی  ف وکریمی، یوس حسینی المدنی، سیدعلی؛

های هویتی و صفات شخصیتی، نشریه دانش و پژوهش های دلبستگی، سبکغیر معتاد بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده، سبک

 .45-33، صص 3، شماره 13شناسی کاربردی، سال در روان

در دانشجویان  موادمخدرهای نوین ارتباطی در آشنایی و مصرف (. بررسی نقش فناوری1394) ساداتحسینی شکرابی، انسیه 

نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی، دانشکده دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات. پایان

 ادبیات و علوم انسانی. گروه ارتباطات.

ایران زمین.  یگردعتیطبهای اجتماعی و گردشگری الکترونیک. اولین همایش ملی گردشگری و (. شبکه1391) حامدخانزاده، 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا. -همدان 

 

https://mahanteymouri.com/types-of-advertising/
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 99خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان. بازدید اردیبهشت 

845005-https://www.borna.news/fa/tiny/news 
کارشناسی ارشد، رشته مشاوره  نامهپایان(. بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سالمت روان زنان معتاد. 1395) خرسندی، زینب

 و راهنمایی، دانشگاه خاتم.

، صص 69شناختی ارتباطی، جلد جامعه پژوهشزیونی بر سبک زندگی. های تلویبرنامه تأثیر(. بررسی 1388) هیدخوشنویس، نا

1-3. 

های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور. فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد، ها و آسیب(. بررسی زمینه1393) ار، علیرضادرستک

 .72-55، صص 2، شماره 1دوره 

ی برند. دهان به دهان کتبی در ارزش ویژه های اجتماعی و تبلیغات(. شبکه1394)محمدی، علی  و هدهدشتی شاهرخ، زهر

 علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش. مؤسسهکنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری. مازندران، 

های دانش های اجتماعی در سازماناوی نقش رسانه(. واک1394) ایرانصولتی کرانلو،  مهدی؛ ثقفی، فاطمه وذوالفقارزاده، محمد

 .50-35، صص 60می. رهیافت، شماره تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهو بنیان:

بر موفقیت بازاریابی اینترنتی در فروش کتب الکترونیک. نشریه  مؤثر(. تحلیل عوامل 1394) رجوعی، مرتضی و سعیدی، سمیه

 .275-255، صص 2، شماره 49دانشگاهی، دوره  یرساناطالعتحقیقات کتابداری و 

 .11(. روانشناسی تبلیغات. دانشگاه علوم پزشکی شهر نمود، 1388رحیمی پردنجانی، حسین )

اجتماعی )بررسی موردی کاربران  یهاشبکه(. بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مشتری ایرانی در 1391) رضوانی، مهناز

 های مجازی گروه مدیریت.. دانشگاه اصفهان، دانشکده آموزش MBAکارشناسی ارشد رشته  نامهانیپاساکن شیراز(. 

کارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا(. تشریح جرائم در فضای سایبر و نقش پلیس در پیشگیری از آن، 1393) رضوی، علی

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.یشناسجامعه

 (. مدیریت بازاریابی، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات سمت.1398) ابراهیمی، عبدالحمید د وونوس، داوروستا، احمد؛ 

 پیشگیری رایب یجمع هایرسانه کاربرد ماادل نتبیی(. 1390) دمحم می،قاس و سداتی ان،ئیخواجه ر؛طاه ی،اربطان ندلروش

 81-56، صص 4ت انتظامی. سال امنی و منظ هفصلنام رم،ج کابارت از

 آب.ر، تهران، نشر شهرضایی و(. خالصه روانپزشکی، ترجمه رفیعی 1395) سادوک، بنیامین و سادوک، ویزیجینا

 های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.(. روش1387) ساروخانی، محمدباقر

 نامهپایانتعهد بر اضطراب، افسردگی و بهبود اختالل وابستگی به مواد. -(. اثربخشی روش درمانی پذیرش1392ساعدی، مژگان )

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی. 

های های تأثیر رسانه: کنکاشی در متون موثق اسالمی و نظریه(. دین و نظریه1387) ینقلیافخمی، حس سپنجی، امیر عبدالرضا و

 .86-61، صص 1، شماره 15ای، نامه صادق. جلد رسانه

 (. قابل دسترسی در:1398مخدر. )ستاد مبارزه با مواد

/http://www.dchq.ir 
 اجتماعی. تهران؛ آوای نور. چاپ دوم. یشناسبیآس(. 1389) اهللستوده. هدایت

 (. روانشناسی جنایی. تهران: انتشارات آوای نور.1395) ؛ میرزایی، بهشته و میرزایی، پازنداهللهدایتستوده، 

 .تهران آگاه، انتشارات رفتاری، علوم در تحقیق های(. روش1384) الهه حجازی، و سعبا بازرگان، زهره؛ سرمد،

 تهران. دانشگاه انتشارات دهقان، علیرضا دکتر ترجمه ارتباطات، هاینظریه (.1381جیمز ) تانکارد، و ورنر سورین،

https://www.borna.news/fa/tiny/news-845005
http://www.dchq.ir/
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های ناکارآمد در افراد های ناسازگار اولیه و نگرشواره(. مقایسه طرح1393) دوستیان، یونس ف وسهرابی، فرامرز؛ اعظمی، یوس

 .72-59، صص 1شماره  5دوره های کاربردی روانشناختی، وابسته به مواد و افراد عادی. فصلنامه پژوهش

. فصلنامه دانش مخدرمواد(. تحلیل نقش فضای سایبر در وقوع جرایم 1397) قربانی، ابراهیم ن ونمکین، محس شاهد، بهارک؛

 .52-25، صص 1، شماره 6مخدر، جلد مبارزه با مواد

(. رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی: با تأکید بر نظریه جامعه کوتاه مدت 1393) فالمکی، محمد منصور ا وشصتی، شیم

-117، صص 3، جلد 6ای در علوم انسانی، شماره و نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران. فصلنامه مطالعات میان رشته

137. 

 اهلل راسخ. تهران. نشر نی.جوانان. ترجمه کرامت  یشناسجامعه(. مبانی 1383) شفرز، برنهارد

 دیدگاه از آن با مقابله هایو روش خانگی خشونت بروز در مؤثر عوامل . بررسی(1382) الهه نفس، آتش ه ومعصوم صابریان،

 سمنان. شهرستان درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان

ی هاهای اجتماعی بواسطه مدل(. اثر طوالنی مدت شبکه1392) ختقهاری، سیده ماهد د ودرزی، محم صندوقدار، افشین؛

های اجتماعی. تهران، جهاد دانشگاهی، ت همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکههای شبکه اجتماعی. مجموعه مقاالدرآمدی تارگاه

 پژوهشکده فناوری اطالعات.

عی. همایش تخصص بررسی ابعاد های اجتمابررسی اهداف آشکار و پنهان شبکه (.1392)جعفری، علی  و دعقیلی، سید وحی

 .پژوهشکده فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی، -تهران  های اجتماعی. شبکه

، شماره 13دوره پژوهشی مفید. -گردان، واکنش اجتماعی و پاسخگویی کیفری، مجله علمی(. مواد روان1386) عینی، محسن

64. 

 . تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین.موادمخدر(. کلیات 1386) غنچی، علی

از مرز بین ایران و افغانستان و  موادمخدر(. بررسی تهدیدات و تأثیرات قاچاق 1391) فتاح، محمدتقی و منصوری فر، وحید

 .86-67، صص 3شماره ، 2عملکرد جمهوری اسالمی ایران در امر مبارزه، فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون مرزی، جلد 

، فصلنامه تحلیلی 21گذاری بر اذهان در قرن های اجتماعی و تجارت الکترونیک: سرمایه(. رسانه1394) اله زاده، فرحنازفتح

 .61-46، صص 18و  17پژوهشی کتاب مهر، شماره 

و عوامل مؤثر بر  1387-1378های های اجتماعی جوانان طی سال(. تحلیلی بر آسیب1391) فدوی، جمیله ش وفتحی، سرو

 .144-121، صص 8، شماره 3جوانان، سال  یشناختجامعهعات . فصلنامه مطالآن

(. بررسی دانش و نگرش گروهی از ارامنه تهران در مورد اعتیاد و مصرف 1387) فیروزآبادی، سیدحسین و یفرهودیان، محمدعل

 .20-9، صص 38مواد، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 

دانشگاه آزاد  ،کارشناسی ارشد نامهپایاندر فضای مجازی،  اعتیاد از(. بررسی مؤثرترین فنون پیشگیری 1397) فکری، احمد

 اسالمی واحد خوی.

در فضای  موادمخدرارتکاب جرائم ه از فنون بازدارند مؤثرترین بندیرتبه(. بررسی و 1397)قربانی، ابراهیم  و دفکری، احم

 .30-1، صص 38، جلد 11سایبری )مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی(. فصلنامه دانش انتظامی، شماره 

آن بر  تأثیرهای اجتماعی اینترنتی و (. تعامل در فضای مجازی شبکه1391) کیانپور، مسعود و دعدلی پور، صم قاسمی، وحید؛

 .36-5، صص 2، جلد 19فصلنامه دین و ارتباطات، شماره  وانان شهر اصفهان.بوک و جت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیسهوی

های اجتماعی در جرم زایی، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی (. نقش شبکه1395) صدرالسادات، سید حمید و مقاید، الها

 .104-71، صص 2، شماره 4لرستان، جلد 
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بوک: مطالعه ت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس(. بررسی وضعیت پایبندب به هوی1392) مهری، زهرا و اقبادی، علیرض

، 2فرهنگی، دوره -عات توسعه اجتماعیهای علوم انسانی دانشگاه تهران. فصلنامه مطالدی دانشجویان مقطع کارشناسی رشتهمور

 .198-175، صص 2شماره 

بر نقش فضای مجازی در گرایش به اعتیاد زنان، تهران،  تأکیدی تا پیشگیری با گیر(. اعتیاد زنان، شکل1396) راهیمقربانی، اب

 انتشارات ریرا.

 .موادمخدرهای وکار باندها و شبکهبلیغات اینترنتی( در توسعه کسب(. شگردهای بازاریابی مجازی )ت1397) قربانی، ابراهیم

 .39-59، صص 2، شماره 6مخدر، سال انش مبارزه با موادفصلنامه د

. فصلنامه گردان در فضای سایبرو روان موادمخدرد وبِ تاریک در گسترش جرائم (. تحلیل نقش ابعا1398) قربانی، ابراهیم

 .54-29صص ، 53، شماره 14 سال های اطالعاتی و جنایی.علمی پژوهش

گردان در فضای سایبر: مطالعه تطبیقی ساختار و اقدامات و روان موادمخدر(. مبارزه با 1397)شرافت، جالل  و مقربانی، ابراهی

، شماره 8المللی پلیس، سال پلیس ایران با شش کشور پیشرو در امر مبارزه با جرایم سایبری. فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین

 .133-112، صص 33

در های مجازی( بینی سهم فضای سایبر )شبکه. پیش(1396) مالکی، اسداله و یابراهیمی، عل قربانی، ابراهیم؛ کیانی، جواد؛

 .26-9، صص 4، شماره 12 سال های اطالعاتی و جنایی،گردان. فصلنامه پژوهشو روان موادمخدر سوءمصرفمیزان گرایش به 

ان )مورد مطالعه: های مجازی تحت موبایل در گرایش به اعتیاد زن(. تحلیل تأثیر شبکه1396) سدالهمالکی، ا و مقربانی، ابراهی

 .40-13، صص 35 جلد، 10 شمارهاستان آذربایجان غربی(، فصلنامه دانش انتظامی، 

 اجتماعی. هران: جامعه شناسان، چاپ اول. هایبیماری شناسیآسیب(. 1391) کاوه، محمد

در بین مراجعین به  موادمخدربر وابستگی افراد به  مؤثر(. بررسی نقش عوامل فردی و خانوادگی 1392)کرانی شیراز، زهرا 

 کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان. نامهپایان. 1391های ترک اعتیاد شهر بندرعباس در سال کلینیک

، 6، شماره موادمخدردر فضای سایبر. فصلنامه مطالعات مبارزه با  موادمخدر(. قاچاق 1393) کاظمی، احمد و دکمانگر، محم

 .74-65صص 

 ایران. روزنامه انتشاراتی موسسه اقناع، و تبلیغ ارتباط، مبانی (.1383) سعیدی انرحم و راصغعلی کیا،

نامه منتشر نشده های اجتماعی مجازی با رفتارهای پرخطر دانشجویان. پایان(. رابطه بین استفاده از شبکه1398) .لندرانی، سار

 .کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشکده علوم تربیتی. گروه مددکاری اجتماعی

معتادان: رویکردی انفرادی. ترجمه رسول روشن دل و  (. مشاوره با1385) بیونیس، گریگوری و تدانا، روبر لوئیس، جودیت؛

 ابوالفضل خادمی، تهران: انتشارات رشد.

(. عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی. فصلنامه علمی 1394) کریم اکبری، و فمجرد، یوس

 .71-49، صص 26، شماره 8غربی. جلد  آذربایجانتخصصی دانش انتظامی استان 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  نامهپایاندر ساختار پیام تبلیغاتی،  AIDA(. استفاده از الگوی 1389) حمودمحمدیان، م

 .دانشگاه عالمه طباطبایی

 ، تهران: انتشارات حروفیه.4یغات از دید بازاریابی. چاپ (. مدیریت تبل1388) محمدیان، محمود

هیجانی بر  ثباتیبیمدل علی اثر شخصیت (. 1395؛ حبیبی، مجتبی و میرزایی فر، فروزان )دهمحمدی، علی زا مختارنیا، ایرج؛

 سوءمصرفدر نوجوانان. فصلنامه اعتیاد پژوهی با نقش میانجی نگرش به مصرف موادمخدر گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان 

 .161-180مواد، سال دهم، شماره چهلم، صص 
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. چاپ اول، ص موادمخدرالملل، تهران، ستاد مبارزه با و حقوق بین موادمخدرالمللی (. قاچاق بین1382) مرتضوی قهی، علی

19. 

 1398نیروی کار. بهار  نتایج طرح آمارگیری جمعیت و ان.مرکز آمار ایر

یت باالترین. (. بررسی تغییرات دینامیکی شبکه تأثیر کاربران سا1392) اسدپور، مسعود و نموسوی شوشتری، محمدحسی

 های اجتماعی.همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه

های اجتماعی فراتر از ابزارهای تکنولوژیک. همایش پنجره مهر. تهران: فرمانده انتظامی (. شبکه1389) موالیی، محمدمهدی

 تهران شرق، معاونت اجتماعی.

(. معتادان در خصوص اعتیاد و مشکالت جامعه چگونه 1390) و هالکویی نایینی، کوروش بیژنفرامرزی،  میثمی، علی پاشا؛

 .43-34، صص 5، جلد 64اندیشند؟ مجله دانشکده پزشکی، شماره می

فصلنامه ای در بین زنان تهرانی، سبک زندگی داخلی و ماهواره های(. مقایسه برنامه1391)عی، مریم مزرو و دوند، محممینا

 .58-33، صص 2، شماره 1های جدید، جلد مطالعات ماهواره و رسانه

شناسی های ارتباطی و گرایش به اعتیاد، جامعهبرداری از فناوری(. بررسی رابطه بهره1391) قانع، مهسا ا والسادات، سیدرضنقیب

 .5شماره  2شهر تهران(. دوره  18و  2سال )مورد: مناطق  30تا  15مطالعات جوانان 

(. بررسی رابطه سالمت معنوی با سالمت 1394)حسینی، سید حمزه  و هرستمی، فرشت ی، سرو؛نقیبی، سید ابوالحسن؛ اشعر

 .69-61، صص 3، شماره 1(، مجله تحقیقات سالمت در جامعه، دوره MMTروان در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون )

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  نامهپایانمجازی در گرایش به اعتیاد.  مؤثرعوامل  شناسیجرم(. بررسی 1396) نمکین، محسن

 اسالمی واحد تبریز.

 رفتار روی بر آن منفی و مثبت تأثیرات و اینترنت از استفاده نوع و میزان بررسی(. 1393) رحمانی، شایان و دنوابخش، مهردا

 .178-147صص  ،14شماره  5دوره ، مطالعات جوانان شناسیجامعه. اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان روانی و اجتماعی

، 1بر مقوله ورزش. فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد، شماره  تأکیدهای پیشگیری از اعتیاد با (. روش1393) ، بهرامبخشنیک

 .96-73، صص 2جلد 

گیاه شاهدانه در  موادمخدرمصرف  ای ترغیب جوانان بهنهاهای رس(. بررسی تاکتیک1395)ار، حدیثه مشکد و یورشاوی، مرتض

 محتوای منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام. همایش ملی پیشگیری از اعتیاد. 
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 تعالیبسمه

 
 دهنده محترم: پاسخ

نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان که در اختیار شماست مربوط به پایان اینامهپرسش

و  موادمخدربه مصرف  شیدر گرا یمجاز ياجتماع یهاشبکه یتجار غاتیتبل ریتأث يبررس»

باشد. به طور یقین استفاده از می« شهر تهران( 21و  14)مورد مطالعه: جوانان مناطق  گردانروان

شما های تواند در تأمین اهداف این تحقیق مؤثر باشد. الزم به ذکر است که پاسخاطالعات شما، می

وجود ندارد. از همکاری  نامهپرسششود و هیچ اجباری برای ذکر نام بر روی کامالً محرمانه تلقی می

 شما صمیمانه سپاسگزارم.

 
 نرگس رشید          

 دانشجوی کارشناسی ارشد                                                                              

 واحد تهران غرب                                                                                                   
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 فردی و تخصصي هایویژگيالف( 

  □مرد     □جنس:       زن -

 سال    --------سن:  -

       □متاهل     □:  مجردتأهلوضعیت  -

 سطح تحصیالت: -

      □دکتری       □فوق لیسانس         □لیسانس      □دیپلم و فوق دیپلم      □زیر دیپلم

 کنید؟وضعیت اقتصادی خود را چطور ارزیابی می -

   □باال       □متوسط      □پایین

 وضعیت اشتغال: -

   □بیکار       □شغل آزاد       □کارگر       □کارمند

 ؟گذرانیدمیروزانه چند ساعت در اینترنت  -

   □ساعت  7بیشتر از         □ساعت  6تا  4      □ساعت 3تا  1      □ساعت 1کمتر از 

 کنید؟بیشتر به کدام تبلیغات توجه می -

  □محتوایی       □شنیداری      □دیداری

 □خیر       □اید؟         بلهداشته موادمخدرآیا تاکنون تمایل به مصرف  -

 ؟ایدکردهآیا تاکنون مصرف این مواد را امتحان  -

   □سایر   □ قرص اکس    □کراک       □حشیش   □ مرفین     □شیشه       □تریاک       □ سیگار

 □ هیچکدام

 در صورت مصرف هر یک از موارد باال، نحوه آشنایی شما با این مواد چگونه بوده است؟ -

 سایر  □شبکه های مجازی    □فیلم        □ماهواره         □نتاینتر        □دوستان      □خانواده 
□  
 باال، زمان مصرف شما چگونه بوده است؟ موارد از یک در صورت مصرف هر -

  □چندسال یکبار   □چند ماه یک بار    □ماهانه     □هفتگی         □روزانه
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مجازی، تا چه میزان در  هایشبکههای زیر در تبلیغات تجاری ب( به نظر شما هر کدام از شاخص

 باشند؟مؤثر می گردانروانو  موادمخدرگرایش به مصرف 

 شاخص ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

      های اجتماعیاستفاده از بنرهای تبلیغاتی ثابت در شبکه 1

      های اجتماعیبنرهای تبلیغاتی متحرک در شبکهاستفاده از  2

3 
روز، افزایش  10آل در پویانمایی با عناوینی مانند رسیدن به وزن ایده

 توان جنسی و...

     

4 
ها و ها، وبالگسایتدر وب استفاده از تبلیغات کلیکی یا پی پی سی

 های اجتماعی جهت عرضه محصوالت خود شبکه

     

      های اجتماعی های تبلیغاتی در شبکهاستفاده از تیزرها و فیلم 5

      ویی انواع مواد اعتیادآور، نحوه تولید، کشت و...تبلیغ ویدی 6

      های مجازینوشته در شبکه صورتبهابالغ پیام تبلیغی  7

8 
های اجتماعی جهت انتقال اطالعات استفاده از کانال تلگرام در شبکه

 طرفهیک صورتبه

     

      های شخصی ها و وبالگسایتتبلیغ مواد اعتیادآور در وب 9

10 
های در شبکه اعتیادآور ارائه خدمات مربوط به معرفی نادرست مواد

 مجازی 

     

       بیان غیرمعقول عوارض ناشی از مصرف مواد اعتیادآور 11

      های مجازیدر شبکههای به ظاهر تخصصی و... مشاوره ارائه 12

      وگو های گفتها و یا انجمنرومتاالرهای گفتگو، ف 13

      گردان و روان موادمخدرها در جهت گرایش به سمت روماستفاده از چت 14

15 

های فرهنگی و با ارسال ایمیل مارکتینگ با ظاهر دارای فعالیت

و  موادمخدرهایی با هدف جذب کاربران به سمت اعتیاد به پیام

 گردانروان

     

16 
های جعلی استفاده از هویت افراد مشهور در تبلیغات از طریق پروفایل

 های مجازی مانند اینستاگرامدر کانال

     

17 

ی ترهایهمراه با تبه ظاهر شیرین و حوادث به ظاهر جالب مطالب 

 موادمخدراستفاده از  یکه باعث شکستن قبح و رواج زشت آورنشاط

 گردد.می

     

18 
های مرتبط با آموزش نحوه تولید، بارگذاری انواع صداها و صوت

 استعمال، هذیان، توهمات، سخنان شاعرانه در جهت تحریک شنوندگان
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 شاخص ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

      صدا به صدا صورتبهسیستم چت در گروه  19

20 
های صوتی و گفتار متن )نریشن( جهت ارائه استفاده از موسیقی، افکت

 گردانو روان موادمخدرپیام تبلیغانی 

     

 ؟تأثیرگذارندگردان و روان موادمخدرهای زیر تا چه میزان بر گرایش به ج( به نظر شما هر کدام از شاخص

 شاخص ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

      تمایل به ماجراجویی و کسب تجارت جدید 21

      پنداره خود در ضعف و واقعی نفس به اعتماد نداشتن 22

      موادمخدرهای اجتماعی دارای محتوای تبلیغات آشنایی با شبکه 23

      جذابیت فضای مجازی و کسب اطالعات نامناسب از این طریق 24

      گردانو روان موادمخدریافتن دوستان مجازی با سابقه اعتیاد به  25

      یمجاز یهاگردان در شبکهو روان موادمخدرتبلیغات  مشاهده 26

      در فرد و بی توجهی به پیامدهای آن موادمخدرتمایل به مصرف  27

      در فضای مجازی موادمخدرجلب نظر تبلیغات  28

      اجتماعی  هایشبکهدر  موادمخدرمحتوای جذاب تبلیغات  29

       موادمخدرگردان به استفاده از و روان موادمخدرترغیب تبلیغات  30

      موادمخدرای جذابیت شعارها در تبلیغات رسانه 31

32 
های در شبکه موادمخدرجذابیت طراحی )شامل رنگ، طرح( تبلیغات 

 اجتماعی مجازی

     

      در فضای مجازی موادمخدردسترسی آسان به انواع سیگار و  33

      در فضای مجازی موادمخدرآسان  خریدوفروش 34

      مخدر ارزان قیمت در فضای مجازیوجود مواد 35

      گردان در فضای مجازیهای روانمخدر و قرصوجود تنوع مواد 36

      موادمخدردر صورت ترک اعتیاد، رجوع دوباره به اعتیاد با دیدن تبلیغات  37
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Abstract 

 

In the recent years, drug abuse and drug addiction causing heavy burden on society and 

virtual social networks have made a significant contribution to the tendency to drug and 

psychotropic. This study checked the effect of commercial advertisement on this tendency 

(Case study: Youth in District 14 and 21 of Tehran). The study is practical with 

quantitative nature that was done in the survey way. The questionnaire was based on the 

theoretical framework and a review of the research literature, as the research tools. The 

supervisors and advisor approved the narrative of the research and its reliability was 

confirmed by Cronbach's alpha coefficient within 87%-95%. Structural equation 

modeling was used in order to testing the hypothesis and analyzing the data and the 

"AMOS22" and "SPSS23" applications were used. Statistical society of this study were 

all the youth who were between 20 to 34 years old that lived in District 14 and 21 of 

Tehran and used Internet and virtual social networks. The people's number in the district 

14 was 142/202 and in the district 21 was 55/663. From this number, by using quota 

sampling ,384 people (192 people from each district) were selected as study samples. 

According to the result, visual advertisement and content advertisement of virtual social 

networks have positive and significant impact on youth in order to use drugs and 

psychotropic. Although, audio advertisement of virtual social networks do not have any 

positive and significant impact on youth in order to use drugs and psychotropic. 

Key words: Commercial advertisement, Social networks, Tendency, Drug, Psychotropic 
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