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 خالصه

مشتریانشان استفاده  ها برای انتقال اطالعات بهاست و بازاریابان از آنها در تبلیغات به خوبی شناخته شده امروزه، اثر به کارگیری جاذبه 

های منطقی به عنوان تحویل واقعی جاذبهشود. های منطقی یا احساسی است، مطالعه میکننده جاذبهکه مشخص کنند و تبلیغات اغلب در چارچوبیمی

 ایاحساسات مثبت  کیدر تحر یاست که سع یامیپ احساسی هایجاذبهه است و تعیین شده، تعریف شد اطالعات در مسیر مستقیم به سمت اهدافِ

های تبلیغاتی در محیط بین محیط آفالین و آنالین وجود دارد، اثر جاذبه داریاز آنجا که تفاوتِ معنی. دارد دیخر یبرا زهیانگ جادیا یبرا یمنف

ها از تبلیغات، نسبت به سایر جوامع آنالین باید دوباره بررسی شود. از طرفی ممکن است رفتار خرید افراد در کشورهای مختلف و اثرپذیری آن

های انتشار کنندگان بتوانند معیار استفاده از جاذبهورهای مختلف نظیر ایران نیاز به یک مدل دارند که بر اساس آن، تبلیغمتفاوت باشد. بنابراین، کش

سبک  چهار اینترنتی با توجه بهتبلیغات  های منطقی یا احساسی درجاذبهدر این مقاله مدل مفهومی استفاده از های تبلیغاتی در وب را پیدا کنند. آگهی

چهار دسته انگیزه اینترنتی شامل و گیری اوقات فراغت، درگیری اینترنت و ترجیح خرید الکترونیکی آگاهی مد، جهت دگی الکترونیکیِزن

 گردد.ارایه میجستجوی اطالعات، آسودگی، سرگرمی و تعامل اجتماعی، 

 

 -ی الکترونیکی سبک زندگ –های اینترنتی انگیزه -منطقیهای جاذبه –احساسیهای جاذبهکلمات کلیدی: 

 تبلیغات اینترنتی
 

 

 مقدمه  .1

 

کننده که خود باعث مشکل سازد؛ ازجمله، افزایش فاصله فیزیکی بین تولیدکننده و مصرفدر بازاریابی را مشخص می 1عوامل متعددی نیاز به ترفیع

است. های ترفیعی بازاریابان وارد آوردهفشار زیادی بر برنامههای مربوط به یک صنعت که است و رقابت شدید بین منابع گوناگون و شرکتارتباط شده

هایشان. آنان 3هایشان هستند تا نیاز2کنندگان بیشتر در صدد برطرف کردن و ارضای خواستهمتخصصان بازاریابی معتقدند که در اقتصاد امروز مصرف

)روستا و این نیازها را مطرح ساخت  -و به عنوان بخش مهم آن، تبلیغات  -های ترفیعیو باید با فعالیت استمعتقدند که نیازهای مشتریان راکد مانده

ها بخش زیادی از بودجه را است. در نتیجه شرکتهای بازرگانی شدهترین فعالیتدر محیط رقابتی جدید تبلیغات یکی از با اهمیت (.7831همکاران، 

ها امیدوارند که مشتریان محصوالت کنند. شرکتشان هزینه مییغات، برای رساندن اطالعات درباره شرکت و محصوالتبرای تولید و به کارگیری تبل

  (.1177)یی لین، کنند؛ بخرند هایی که درباره یک برند خاص و محصوالت آن دریافت میها را با توجه به تبلیغات، در غالب پیامآن

-اند. اینترنت آخرین رسانه فراگیر قرن بیستم است و بر خالف رسانهکنندگان بوجود آمدهکننده به مصرفام تبلیغهای بسیاری برای رساندن پیکانال

دهد؛ بر اساس های بعد از خرید را پوشش میهای سنتی، تمام مراحل خرید، از تشخیص نیاز و جستجوی اطالعات گرفته تا خرید محصول و فعالیت
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بزرگترین مزیت تبلیغات  (.7831)نگهداری، هایی نیست ادعا نمود هیچ رسانه عمومی دیگری دارای چنین ویژگی توانهمین ویژگی است که می

ها را از مزایای تبلیغات اینترنتی در مقایسه با دیگر رسانه (7831گلچین فر و بختایی ) (.7833)حنفی زاده و بهبودی، اینترنتی تعاملی بودن آنها است 

گیری سیستماتیک، دسترس، فرآیند مدیریت سیستماتیک، پیوند مستقیم، لیست محصوالت، توانایی مبادله مستقیم محصول، هدفجمله بازار قابل 

(. همچنین امروزه، اهمیت و سهم 7831درگیری سیستماتیک تبلیغات، ارزیابی اتوماتیک عملکرد و هزینه پایین برشمردند )گلچین فر و بختایی، 

ها، وسایل متعدد دیگری مانند موبایل و تلویزیون نیز قابلیت ای در حال افزایش است چرا که عالوه بر انواع رایانهطور قابل مالحظهتبلیغات اینترنتی به 

ات درآمد حاصل از تبلیغ (،1171) 4دفتر تبلیغات تعاملیکنند. طبق گزارش اتصال به اینترنت را دارند و افراد نیز زمان زیادی را صرف این وسایل می

با توجه به اینکه تبلیغات هزینه  کنند کهنقل می (1111تایم گلوا ) از (7837خورشید و بوربورجعفری ) .میلیارد دالر است 87آنالین در مجموع بیش از

ها در کارگیری جاذبه امروزه، اثر به. توان بازگشت سرمایه تبلیغات را افزایش داد از اهمیت زیادی برخوردار استباالیی دارد شناخت اینکه چطور می

کنند و تبلیغات اغلب در چارچوبی که مشخص مشتریانشان استفاده می است و بازاریابان از آنها برای انتقال اطالعات بهتبلیغات به خوبی شناخته شده

بین محیط آفالین و آنالین وجود دارد، از آنجا که تفاوتِ معنی داری،  (.1111)سولومون، شود های منطقی یا احساسی است، مطالعه میکننده جاذبه

 (.1171)بهبودی و همکاران، های تبلیغاتی در محیط آنالین باید دوباره بررسی شود اثر جاذبه

 ها راکننده برای آنکه مخاطب پیام مورد نظر را دریافت کند، برخی محرک، موضوع یک تبلیغ است. تبلیغ5تبلیغاتی بیان کرد که جاذبه (7331کاتلر )

و کلر  ( و کاتلر1177و همکاران ) (، تائوته7331(. هالبروک و باترا )1171)بهبودی و همکاران، است  دهد؛ این نیروی محرکه، جاذبهدر پیام قرار می

یا خدمت ها در مورد محصول و تاثیر قرار دادن افکار و احساسات آنکنندگان و تحتعنوان کردند که جاذبه تبلیغاتی برای جذب مصرف (1113)

انگیزند )مانند گرمی، دوستی، لذت و عشق( برای اثرگذاری هایی که احساسات را برمی، از محرک6های احساسیشود و انواعی دارد. جاذبهاستفاده می

ه اطالعات واقعی در مورد هایی کاز محرک 7های منطقیبیان کردند که جاذبه (7331( و پوتو و هویر)7331. پوتو و ولز )کنندبر رفتار خرید استفاده می

و الکستن  زبچویچ ( و1112الیور ) -(، بالمر و بوچانان1112مهتا و پارویس )طور که کنند. همانکند، استفاده میبرند، محصول یا خدمت ارائه می

فی از ارتباطات مورد بحث بوده های مختلاشاره کردند، در تحقیقاتِ در طول سه دهه گذشته اثربخشی جاذبه احساسی و منطقی در خط مشی (1177)

های احساسی و منطقی متناسب با سه دهه مطالعه شواهد به لحاظ اثربخشی جاذبه (،1113( و مورتیمر )1177اندرو و همکاران )است، با این حال از نظر 

 گذارد. د تأثیر میگیری خریشود، بر تصمیمهای تبلیغاتی منتقل میپیامی که از طریق جاذبه (.1178)لوین و پو ، نیست 

تاثیر قرار های مختلف را تحتاست که سبک زندگی متغیر مهمی است که راه استفاده از اینترنت برای فعالیتاز طرفی مطالعات فراوانی نشان داده

با سبک زندگی است.  است. اهمیت سبک زندگی در این واقعیت است که اینترنت به سرعت در حال نفوذ به اقشار مختلف جامعه و مواجهه بیشتر

سازد گرداند و از طرفی هم قادر میهای کاربران میکننده را قادر به درک تفاوت بین نگرشهای مختلف زندگی، تبلیغبندی سبکهمچنین طبقه

ستفاده از اینترنت متمرکز های امشتریان مربوط را هدف قرار بدهند و تبلیغات آنالین کارآمدتری را ایجاد کنند. مطالعات بسیاری نیز روی انگیزه

کند باید با توجه به محصول یا کاالی تبلیغی ای که اقدام به انتشار تبلیغ اینترنتی میکنندههای اینترنتی در این است که تبلیغاند. اهمیت انگیزهشده

های های مختلفی از پیامهای مختلف تحت تأثیر جاذبهیزههای افراد بازدید کننده از سایت را مدنظر قرار دهد. چرا که پر واضح است افراد با انگانگیزه

 گیرند. تبلیغی قرار می

ها از تبلیغات، نسبت به سایر جوامع متفاوت باشد. همچنین باید توجه داشت که ممکن است رفتار خرید افراد در کشورهای مختلف و اثرپذیری آن

 11میلیون نفر جمعیتی که  31ها در استفاده از اینترنت از یک سو، و با حدود الترین رتبه بندیتوان ایران را، به عنوان یکی از کشورهای دارای بانمی

 ها و مطالعات مربوط به اینترنت و به عنوان یک شاخه از آن، تبلیغات اینترنتی، نادیده گرفتدرصد از آنها جوانان هستند از سوی دیگر، در بررسی

 .(1171)بهبودی و همکاران، 

های های انتشار آگهیکنندگان بتوانند معیار استفاده از جاذبهبنابراین، کشورهای مختلف نظیر ایران نیاز به یک مدل دارند که بر اساس آن، تبلیغ

ل بازاریابی و ترین کاناتبلیغاتی در وب را پیدا کنند. همچنین امروزه، برای صاحبان کسب و کار در کشور ایران، توجه به اینترنت، به عنوان مهم

های تبلیغات اینترنتی به عنوان عامل اثربخشی تبلیغات و شناخت و مدیریت متغیرهای موثر بر تبلیغات، و نیز چاره اندیشی برای استفاده مناسب از جاذبه

های بازاریابی را در ایفای نقش تواند به طور جدی موفقیت فعالیتپر واضح است در صورت نادیده گرفته شدن این مساله، می .آن، امری ناگریز است

های بین المللی، تحت ها در عرصه فعالیت داخلی و با شدت بیشتری در عرصه فعالیتها، و به تبع آن موفقیت سازمانخود در تحقق اهداف سازمان
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یافته مطالعات فراوانی است که در کشورهای توسعهالمللی قابل رقابت باشد، این در حالی شعاع قرار دهد. در عرصه صادرات نیز تبلیغات باید با رقبا بین

ها مورد توجه فراوان بوده است. در این های تبلیغاتی آنهای تبلیغاتی در سرمایه گذاریدر این زمینه از چندین دهه قبل آغاز گردیده و موضوع جاذبه

 مقاله مدل مفهومی جهت انتخاب جاذبه تبلیغات آنالین ارایه خواهد شد.

 
 

 انی نظری و پیشینه تحقیقمب .2

 

 

 بازاریابی و جایگاه تبلیغات. 1-2

 

نمایند تا بتوانند از مجرای آن برای خود ای بسیار قوی برقرار میکنند و با آنان رابطهها برای مشتریان ارزش ایجاد میبازاریابی فرآیندی است که شرکت 

کاتلر و آرمسترانگ بیان کردند مدیریت بازاریابی در واقع تالشی آگاهانه است برای نیل به نتایج  (.7837کنند )کاتلر و آرمسترانگ، ارزش ایجاد 

. 1. تهیه ترکیب عناصر بازاریابی، 8. انتخاب بازارهای هدف، 1های بازار، . تجزیه و تحلیل فرصت7مطلوب تبادل با بازار که فرآیند آن بدین شرح است: 

  (.7813 )محمدیان،بازاریابی های مدیریت تالش

دهد که عبارتند از ایجاد و توسعه محصول، تعیین چهار پی ارائه شده توسط مک کارتی، به طور خالصه روندهای کلی مدیریت محصول را شرح می

کارمندان، روندها، شواهد فیزیکی، باور عمومی و  –های بیشتر «پی»های ترفیعی و ارتقای فروش، و تعیین مکان توزیع؛ البته امروزه قیمت، اجرای فعالیت

ای از تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد های ترفیعی مجموعهفعالیت منظور از آمیخته (.7831)کاتلر و همکاران، اند. به چهار پی پیوسته –قدرت سیاسی 

بیان  کاتلر و آرمسترانگ (.7831)روستا و همکاران، گیرد ه قرار میهای برنامه فروش مورد استفادعمومی است که برای دستیابی به هدففروش و روابط

کاال و یا خدمات در مقابل پول که یک فرد یا موسسه مشخصی  -هاکردند تبلیغات از نظر تکنیکی عبارتست از هر نوع معرفی غیر شخصی و ترویج ایده

کند که تبلیغات ارتباطات غیر شخصی تبلیغات را به این صورت معرفی می 1111(. ریچاردز و کارون در سال 7813)محمدیان، دهد آن را انجام می

-بیان می 1111های جمعی به جهت ترغیب یا متأثر نمودن یک مشتری است. تیزرون در سال صورت گرفته از یک اداره کننده معلوم با استفاده از رسانه

توان در اصل ساخت یک نماید. هدف از تبلیغ را میمات و کسب و کار اطالع دهی میکند تبلیغات روشی از بازاریابی است که درباره محصوالت، خد

 (.7833)حنفی زاده و بهبودی، تصویر از محصول و تهییج مشتری بالقوه برای خرید خالصه نمود 

 

 

 های تبلیغاتکانال. 2-2

 

های دهیم، واضح است که اینترنت یکی از کانالهنگامیکه اینترنت و شبکه جهانی وب را به خصوص از منظر ارتباطات بازاریابی مورد مطالعه قرار می

در  (1112)3نیلسون موسسه تحقیقاتی گیرد. یکنندگان مورد استفاده قرار مها و اطالعات به مصرفمتعدد بازاریابی و تبلیغات است که برای انتقال پیام

 های رسانه و جایگاه وب و کارکردهای آن را ارائه کرده است.، یک نگاشت تصویری از کانال7شکل 

                                                 
8 Nielsen 

 (2006 لسون،ین یقاتیتحق موسسه) وب گاهیجا و رسانه یهاکانال: 1شکل 
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 های تبلیغاتیجاذبه. 3-2

 

کننده برخی نظر را دریافت کند، تبلیغریشه( یک تبلیغ است. برای آنکه مخاطب پیام مورد -تبلیغاتی، موضوع )زمینه اشاره کرد که جاذبه (7331کاتلر)

کننده را تحریک ایست که تمایالت مصرفتبلیغاتی نشان دهنده جاذبه است. هر جاذبه دهد. این نیروی محرکه، جاذبهها را در پیام قرار میمحرک

ی پیام خود جلب کند، از یک نوع جاذبه استفاده هر پیام تبلیغاتی برای اینکه بتواند مخاطب را به سوی محتوا (.1171بهبودی و همکاران، کند )می

گیرد عبارتست از: جاذبه منطقی، احساسی، خنده، ترس، جنسی و اخالقی. های تبلیغاتی مورد استفاده قرار میهایی که در پیامترین جاذبهکند. متداولمی

دانند و در برخی کتب همچون ا جاذبه ترس را زیر مجموعه تبلیغ احساسی میتبلیغ با جاذبه خنده و ب (7333مانند بلچ و بلچ )هایی تبلیغات برخی از کتاب

چارچوب احساسی/ منطقی به طور گسترده در ادبیات بازاریابی و تبلیغات مورد مطالعه قرار گرفته  (.7813محمدیان، گیرند )ها را مستقال در نظر میآن

مایلر و استافورد، کنند )کند افراد محصوالت را با دالیل احساسی و یا منطقی خریداری میان می( دارد که بی7311تئوری کپلند )است و احتماال ریشه در 

7333.) 

های احساسی و منطقی در تبلیغات آنالین در بین بررسی متغیرهای موثر بر انتخاب جاذبه "ای تحت عنوان ( در مقاله1171بهبودی و همکاران )

های های اینترنتی، سبک زندگی الکترونیک، نوع کاربر، استراتژی تبلیغاتی و درگیری محصول بر انتخاب جاذبهانگیزه تأثیر پنج متغیر "مشتریان مسلمان 

 تبلیغاتی )احساسی یا منطقی( بررسی کردند.

های احساسی و یا بهبررسی کردند که جاذ "های بوتیک کوچکهای اثربخش تبلیغاتی برای هتلجاذبه"ای تحت عنوان مقاله ( در1171لوین و پو )

سایت، انتظارات از خدمات و طور ویژه بررسی کردند که آیا نگرش نسبت به وبهای بوتیک کوچک در استرالیا موثرتر هستند و بهمنطقی برای هتل

ها گذارد یا خیر. آناثر میهای بوتیک بر قصد خرید تحت این دو نوِع متفاوت از جاذبه )یعنی جاذبه احساسی و جاذبه منطقی( نگرش نسبت به هتل

-های منطقی استفاده میهایی که از جاذبهکنند، عملکرد متفاوتی با آنهای احساسی استفاده میهای بوتیکی که از جاذبههای هتلسایتدریافتند که وب

هایی عالوه وب سایتک را برانگیخته است، بههای بوتیسایت و نسبت به هتلتر نسبت به وبهای احساسی نگرشی مطلوبکنند دارند. و همچنین جاذبه

  تری از قصد خرید بودند.های احساسی استفاده کردند مورد پیش بینی قویکه از جاذبه

به بررسی اینکه چگونه ویژگی  "اثر سن، نیاز به شناخت، و شدت احساسات در اثربخشی تبلیغات "ای تحت عنوان در مقاله (1177نسبیت و همکاران)

های تبلیغاتی )به عنوان مثال، منطقی، احساسی مثبت، های جاذبهسن، نیاز به شناخت، و شدت احساسات، در تعامل با یکدیگر و با چارچوبفردی 

تند، هایی که منفی هسهای احساسی، به ویژه آنگذارند و دریافتند که جوانان پیاماحساسی منفی( بر نگرش نسبت به تبلیغ، درگیری، و یادآوری اثر می

کند. افراد مسن های تبلیغاتی تفاوتی نمیها برای افراد مسن در میان چارچوب جاذبهآورند. اما یادآوری پیامهایی که منطقی هستند را به یاد میبهتر از آن

و جوانان در میان چارچوب  دهند اما نگرش نسبت به تبلیغ در بزرگساالنهای احساسی منفی ترجیح میهای منطقی و احساسی مثبت را به پیامپیام

کند. در نهایت، برای اثرگذاری در پاسخ به تبلیغ، سن در تعامل با شدت احساسات است و با نیاز به شناخت تعاملی ندارد. های تبلیغاتی تفاوتی نمیجاذبه

نگرش مثبت نسبت به تبلیغ در تمام چارچوب  تر بیشترینگذارند به طوری که افراد مسنهم سن و هم شدت احساسات بر نگرش نسبت به تبلیغ اثر می

 دهند. جاذبه را نشان می

رابطه  "های تبلیغاتی و اثربخشی تبلیغات بررسی رابطه بین جاذبه "ای تحت عنوان در مقاله (7837خورشید و بوربور جعفری )از میان مطالعات داخلی، 

نگرش نسبت به تبلیغات، نگرش نسبت به برند و قصد و نیت خرید را با متغیر میانجی  های تبلیغاتی )احساسی و منطقی( با اثربخشی تبلیغات:جاذبه

و منطقی هر دو با اثربخشی تبلیغات رابطه معناداری دارند و همچنین در  احساسیهای ها دریافتند که جاذبهمتغیرهای جمعیت شناختی بررسی کردند. آن

های منطقی تفاوت های عاطفی در زنان بیشتر از مردان بوده و در مورد جاذبهتند که میانگین جاذبههای تبلیغاتی دریافمورد رابطه جنسیت و جاذبه

 معناداری مشاهده نشده است. 

 

 

 جاذبه منطقی. 3-2-1

 

هایی که کیفیت، صرفه جویی، دهد که کاال، منافع و مزایای مورد انتظار را در بر دارد. پیامهای منطقی نشان میکاتلر و آرمسترانگ عنوان کردند جاذبه

های منطقی به عنوان جاذبه (.7813است )محمدیان، ها از جاذبه منطقی استفاده شده هایی است که در آندهد از جمله پیامفایده و کاربرد را نشان می

در جاذبه منطقی، به طور مشخص و  (.1171)بهبودی و همکاران، ه است تعریف شد ،به سمت اهداف تعیین شدهتحویل واقعی اطالعات در مسیر مستقیم 
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شود. در واقع، در تبلیغی که با استفاده از این نوع ای خودداری میو از پرداختن به مسائل حاشیه شده عنوان ...های آن وآشکارا مزایای خود کاال، ویژگی

به خود کاال و خدمات آن جلب کند و از پرداختن به حواشی و  ترین دغدغه ارائه کننده تبلیغ این است که ذهن مخاطب راشود، عمدهجاذبه ارائه می

 (.7813)محمدیان،  تحریک احساسات افراد مانند ورود به طبیعت و مسائلی از این دست بپرهیزد

 

 

 جاذبه احساسی. 3-2-2

 

مقصود، هدف اصلی است. هدف تبلیغ با جاذبه در تبلیغ با جاذبه احساسی برخالف جاذبه منطقی، تحریک احساسات فرد و برانگیختن آن برای رسیدن به 

هایی هستند که های احساسی، جاذبهکاتلر و آرمسترانگ  بیان کردند جاذبه (.7813)محمدیان،  کننده استاحساسات، برقراری ارتباط بین کاال و مصرف

احساسی پیامی است که سعی در تحریک احساسات مثبت یا منفی  گیرند. جاذبهاغلب برای برقراری ارتباط با مخاطب، مورد استفاده تبلیغ کننده قرار می

 (.1171بهبودی و همکاران، (برای ایجاد انگیزه برای خرید دارد 

کننده در مورد محصول با ایجاد یک ها به دنبال ایجاد احساس خوبِ مصرفپایه در احساس تجربه شده در کنار مصرف دارند. آن ،های احساسیجاذبه 

های ترس، احساس گناه و شرم کنند. این موارد شامل جاذبهها برای اثربخشی بر احساسات تکیه میآن دوست داشتنی و یا دوستانه هستند.نام تجاری 

احساسی های شود افراد چیزهایی را که باید، انجام دهند و از انجام چیزهایی را که نباید، جلوگیری کنند. شخص مرتبط نیز ازجاذبهاست که موجب می

های احساسی برای تداعی احساسات خاص و یا عواطف در بینندگان، از قبیل خوشبختی، جاذبه .کندمثبت مانند عشق، طنز، غرور و شادی استفاده می

 (.7337و جانستون،  )کیداند اراده خوب، غرور، میهن پرستی، خشم، و امید طراحی شده

 

 

 های اینترنتیانگیزه. 3-3

 

کننده برشمردند و عوامل چهار دسته عوامل روانی، شخصی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار مصرف (1171رانگ )کاتلر و آرمست

ها را به عنوان عوامل روانی معرفی کردند. هر شخصی در هر زمان چندین نیاز دارد، برخی از نوع زیستی انگیزه، پنداشت، یادگیری و باورها و نگرش

که یک هنگامیهستند، مانند گرسنگی، تشنگی یا احساس ناراحتی؛ و برخی دیگر منشأ روانی دارند، مانند نیاز به شهرت )شناخت(، احترام یا تعلق داشتن. 

آورد تا فشار وارد می آید. یک عامل ایجاد کننده انگیزه، نیازی است که به حد کافینیاز بدان اندازه شدت یابد که تنش ایجاد کند، انگیزه به وجود می

 (.7837کاتلر و آرمسترانگ، مسیر شخص را در راه ارضاء خود تعیین نماید )

های استفاده از اینترنت های آنالین تعریف شود. مطالعات بسیاری روی انگیزهتواند به عنوان یک محرک درونی برای انجام فعالیتانگیزه اینترنتی می

حنفی زاده بندی نمود )انگیزه استفاده از اینترنت را در چهار دسته تقسیم 711وسیله راجرز صورت گرفت که ای بهطالعهم 7333اند. در سال متمرکز شده

، شامل ساختار تعامل انگیزه استفاده از اینترنت "استفاده از اینترنت و لذت بردن"ای تحت عنوان نیز در مقاله (1112(. کو و همکاران )7833و بهبودی، 

را بررسی و مدل تساوی ساختاری تبلیغات تعاملی را مطرح  آن های تعامل اجتماعی و پیامدهایاطالعات، انگیزه راحتی، انگیزه سرگرمی، انگیزه انگیزه

عات، آسودگی، جستجوی اطالهای اینترنتی را در چهار دسته انگیزه ،و پیامدهای آنت تعامل انگیزه استفاده از اینترن ها برای  بررسی ساختارساختند. آن

برای شرکت در  های اطالعات باال دارند احتمال بیشتریکنندگانی که انگیزهها دریافتند که مصرفسرگرمی و تعامل اجتماعی، طبقه بندی کردند. آن

هم تعامل انسان و تعامل انسان با پیام در وب سایت دارند، در حالی که انگیزه تعامل اجتماعی به شدت بیشتر به تعامل انسان با انسان مرتبط است. همچنین 

  .شود، داردری و قصد خرید میپیام و هم تعامالت انسان با انسان اثر مثبت بر نگرش نسبت به سایت، که منجر به نگرش مثبت نسبت به نام تجا

انگیزش استفاده از یک رسانه معین از شخصی به شخص  ،دنکنبیان می (1117فلنین و متزبرگ ) ( به نقل از 7833) حنفی زاده و بهبودی طور کههمان

 دیگر متفاوت است. 

وری و دانشگاه تهران و استفاده از اینترنت: مطالعه بهرهدانشجویان  "ای تحت عنوان مقاله ( در7832بهار و حاجی محمدی )در مطالعات داخلی، 

انگیزه استفاده و  وری و خرسندی پرداختندبه بررسی چگونگی استفاده دانشجویان دانشگاه تهران از اینترنت یا توجه به چارچوب نظری بهره "خرسندی

 مطالعه نمودند.جستجوی اطالعات، نظارت، سرگرمی، سودمندی شخصی و تعامل اجتماعی  را در پنج دسته شاملاز اینترنت 
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 جاذبه منطقی و احساسیهای اینترنتی و رابطه انگیزه. 3-4

 

باید با توجه به نوع نماید، ای اقدام به انتشار تبلیغ آنی میوقتی تبلیغ کننده (،1112کو و همکاران ) "مدل تساوی ساختاری تبلیغات تعاملی"طبق مدل 

نماید انگیزه اولیه مشتریان بالقوه آن محصول یا خدمت را در نظر بگیرد. به این معنا که ارزیابی نماید مشتریان با چه محصول یا خدمتی که ارائه می

شوند و یا جذب ریح وارد سایت میای در جستجوی محصول یا خدمت سازمان هستند. مطمئنا کاربرانی که با یک انگیزه اولیه تفهای اولیهانگیزه

شوند. زیرا این افرادی که با انگیزه گردند رفتار بسیار متفاوتی از کاربرانی خواهند داشت که با انگیزه یافتن اطالعات به وب سایت وارد میتبلیغ می

سایت برای باال بردن ترافیک سایت صورت  هایی که معموال در وبشوند، از تمامی زیبا سازییافتن اطالعات به وب سایت سازمان وارد می

دهند شان است واکنش نشان میهای اطالعاتی و یا پیوندهای نمایشی که مربوط به انگیزه اولیهکنند و فقط در قبال نشانهپذیرد اجتناب میمی

  (.7833زاده و بهبودی، )حنفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کاربر فرض مهمی که در این مدل وجود دارد این است که یک تبادل بین انگیزه (،1111راجرز و تورسون ) "تبلیغات تعاملی"با توجه به مدل 

گردد، در این حالت ممکن است پس از جستجو بنا به دالیلی خسته و مأیوس میوجود دارد. یعنی کاربری که با یک نیاز اولیه به اینترنت وارد شده

د و یا انگیزه جدیدی مانند تفریح به حضور خود در اینترنت ادامه دهد و یا ممکن است که است انگیزه اولیه ورود به اینترنت به کلی فراموش شو

 (.7833نماید )حنفی زاده و بهبودی، ای را مشاهده نماید و این پدیده انگیزه نهفته کاربر را فعال و تهییج پدیده

 

 

 9زندگی الکترونیکیسبک 

 

کند عوامل شخصی مانند سن و مرحله زندگی )از نظر کننده، بیان میاز عوامل اثرگذار بر رفتار مصرف (1171کاتلر و آرمسترانگ )بندی در تقسیم

)کاتلر گذارد شخص از خویشتن بر تصمیم او )هنگام خرید( اثر می چرخه زندگی(، شغل، وضع اقتصادی، سبک یا شیوه زندگی و شخصیت یا پنداشتِ

نظران بر این شود. صاحبالگوی زندگی شخص است که از دیدگاه روانشناسی تعیین می« شیوه زندگی سبک یا»مقصود از  (.7837و آرمسترانگ، 

ها برای تعیین سبک یا شیوه زندگی افراد باید به سه عامل یا عبارتی بازاریابتوانند سبک یا شیوه زندگی افراد را تعیین کنند، و بهباورند که سه عامل می

)کار یا شغل، سرگرمی، رفتار در خرید، ورزش، رویدادهای اجتماعی(، عالقه )نوع غذا، مد لباس،  ها عبارتند از: نوع فعالیتنمعیار عمده توجه کنند. آ

، سلیمانی (. در مطالعات داخلی7837سترانگ، های اجتماعی، نوع شرکت، محصوالت( )کاتلر و آرم)درباره خود، مسئله 71خانواده، نوع تفریح( و دیدگاه

ای مطالعه "های شهر گرگانسبک زندگی مرتبط با اینترنت در دانشجویان کاربر اینترنت دانشگاه "ای تحت عنوان در مقاله (7837همکاران )نژاد و 

 نندگانکشرکت ها دریافتند که اکثریتتوصیفی را با هدف بررسی سبک زندگی و ارتباط آن با استفاده از اینترنت در دانشجویان کاربر انجام دادند. آن

 یک در که کردند بیان درصد 1141 .دهدنمی هاتغذیه آن وضعیت در تغییری اینترنت که کردند اعالم درصد 21از  بیش. داشتند مناسبی ایتغذیه رفتار

 8143 و خستگی احساس درصد 7343 .ندارد هاآن بدنی فعالیت وضعیت در تغییری اینترنت که گفتند درصد 2341 .نکردند ورزش اصالا  گذشته ماه

                                                 
9 E-life style 
10 Activities, Interests and Opinions (AIO) 

 

 های اینترنتییزهانگ 

  جستجوی اطالعات 

  آسودگی 

 سرگرمی  

 تعامل اجتماعی 

 جاذبه منطقی 

 

 جاذبه احساسی 

 

 یاحساس و یمنطق جاذبه و ینترنتیا یهازهیانگ رابطه: 2شکل 
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 وضعیت بر تأثیری چه اینترنت که سؤال این به افراد درصد 31تقریباا . نمودند گزارش را اینترنت با کار از بعد مندیرضایت و آرامش احساس درصد

 سبک بر اینترنت اثرگذاریها در نهایت نتیجه گرفتند آن .ندادند پاسخ است، داشته هاآن در ایمن غیر جنسی رابطه و مخدر مواد سیگار، مصرف

 به نیاز ایرانی، کاربران از گروه این در از اینترنت استفاده روزافزون افزایش به توجه با اما معنادار به نظر نرسیده است، بررسی مورد دانشجویان زندگی

  .شودمی احساس زندگی سبک بر اینترنت تأثیر زمینه در بیشتر هایمطالعه

رابطه بین سبک زندگی و انتخاب محصوالت با تکنولوژی باال مورد مطالعه قرار دادند و سبک زندگی را در چهار دسته تحت  (1113لی و همکاران)

ها تحت عنوان آن شوند. مطالعهعنوان آگاهی مد، گرایش به فراغت، درگیری اینترنت و ترجیح الکترونیکی خرید، بررسی نمودند که در ادامه تشریح می

با هدف شناسایی عوامل مرتبط با سبک زندگی که بر پذیرش   "، مورد مطالعه: کره جنوبی11ی و پذیرش محصوالت با تکنولوژی باالسبک زندگ "

گذارد و همچنین بررسی تاثیر عوامل سبک زندگی بر درک و استفاده مصرف کننده از محصوالت با تکنولوژی باال از سوی مصرف کننده تاثیر می

گیری اوقات فراغت، درگیری اینترنت و ترجیح کننده )آگاهی مد، جهتها دریافتند که سبک زندگی مصرفوژی باال انجام شد. آنمحصوالت با تکنول

 باشد. کنندگان به پذیرش محصوالت با تکنولوژی باال میخرید الکترونیکی( مرجعِ مستقیم یا غیر مستقیم از قصد مصرف

مطالعات قبلی کنند، اشاره می (1113لی و همکاران )(. 1111)نام و همکاران، درگیری با سبک و مد روز دارد آگاهی مد اشاره به میزان  آگاهی مد.

گیری او در آگاهی مد روز را به عنوان یک بعد مهم از شیوه زندگی یک فرد که بر تصمیم (7317( و ولز و تایگرت )7332اسپرولز و کندال )مانند 

 اند.شناسایی کرده گذارد،مصرف محصول تاثیر می

کنندگان، به تاکید فراوان بر های ارزشی مصرفافزایش متوسط درآمد خانوار و تغییر سیستم (1111) 71تحقیق بازاربه گزارش  .گرایش به فراغت

  (.1113است )لی و همکاران، شدههای اوقات فراغت است که در نتیجه موجب افزایش هزینههای فراغتی)لذت جویانه( شدهفعالیت

کنندگان را گیری سبک زندگی مصرفاینترنت به طور چشم (1111)1778شیوه زندگی آمریکایی در اوایل قرن گزارش طبق  درگیری اینترنت.

ی، و کنندگان تمایل به صرف زمان زیادی از وقت خود در اینترنت به خواندن اخبار، خرید، گوش دادن به موسیقی، بازاست. امروزه، مصرفتغییر داده

  (.1113لی و همکاران، های اجتماعی( دارند )روابط اجتماعی )به عنوان مثال، شبکه

با هیاهوی اینترنت، مردم نیز روش خرید خود را ( 1111) 17شیوه زندگی آمریکایی در اوایل قرن  گزارش با توجه به. ترجیح خرید الکترونیکی

های خرده فروشی ساالنه هزینه (1111) 71گزارش بازاریاب الکترونیکیاند. طبق الکترونیکی را پذیرفتهاند. بسیاری از افراد این رسانه جدید تغییر داده

 (.1113درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت )لی و همکاران،  11، 1111میلیارد دالر رسید و در سال  711به  1112آنالین رو به افزایش است، در سال 
 

 

 جاذبه منطقی و احساسیرابطه سبک زندگی الکترونیکی و 

  

تاثیر قرار است. های مختلف را تحتاست که سبک زندگی متغیر مهمی است که راه استفاده از اینترنت برای فعالیتمطالعات فراوانی نشان داده

کننده، دقیق و عملی در مورد مصرفکنندگان را با ارائه اطالعات های مختلف سبک زندگی تبلیغ( بیان کردند که ویژگی7332کاماکورا و ودل )

 گرداند. قادر به ارضا تقاضاها در بازارهای پیچیده و رقابتی می

                                                 
11 High-Technology 
12 MarketResearch.com 
13 American Lifestyles in the Early 21st Century 
14 E-Marketer 

 سبک زندگی الکترونیکی 

 آگاهی مد 

 گیری اوقات فراغتجهت 

 درگیری اینترنت 

 ترجیح خرید الکترونیکی 

منطقیجاذبه    
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 های اینترنتی و انتخاب جاذبه تبلیغات اینترنتی: رابطه انگیزه3شکل 



 

 111 

 

اهمیت سبک زندگی در این واقعیت است که اینترنت به سرعت در حال نفوذ به  اشاره کردند، (1118شفمن و همکاران ) ( و1117که وایس)همانطور 

های مفید و های زندگی است که از کشف جنبهبندی سبککرد با طبقه ( بیان1111یانگ )سبک زندگی است. اقشار مختلف جامعه و مواجهه بیشتر با 

 سازد مشتریان مربوط را هدف قرار بدهند و تبلیغات آنالین کارآمدتری را ایجاد کنند.کنندگان را قادر میبندی تبلیغشویم. طبقهمند میمهم آن بهره

   (.1171بهبودی و همکاران، گرداند )های کاربران میدر به درک تفاوت بین نگرشکننده را قاهمچنین تبلیغ

 
 

 

  بندی و مدل مفهومیجمع .3

 

 

های همراه با مرور پیشینه و ادبیات موضوع، به اهمیت و چرایی بررسی متغیرهای پژوهش، پرداخته شد. مدل مفهومی در این تحقیق از مدل

ارایه مدل   ( اقتباس شده است. این مطالعه درصدد1112( وکو و همکاران )1113(، لی و همکاران )1171)پیشنهادیِ بهبودی و همکاران 

( انگیزه 7های استفاده از اینترنت، شامل های منطقی یا احساسی در تبلیغات اینترنتی است. در این راستا، انگیزهمفهومی استفاده از جاذبه

( آگاهی مد، 7انواع سبک زندگی الکترونیکی، شامل و های تعامل اجتماعیانگیزه( 1ه سرگرمی و ( انگیز8( انگیزه راحتی، 1، اطالعات

(جاذبه 7های تبلیغات شامل جاذبه و به عنوان متغیرهای مستقل (ترجیح خرید الکترونیکی1(درگیری اینترنت و 8گیری اوقات فراغت، (جهت1

 اندمنظور شدهدر مدل به عنوان متغیر وابسته  (جاذبه منطقی1احساسی و 

 

 

هایی که از کانال اینترنت به کنندگان همه موسسات و بنگاهتواند به تبلیغبا توجه به افزایش فزاینده نفوذ اینترنت در ایران، این مدل مفهومی می

های های انتشار آگهیکنند، برای پیدا کردن معیار استفاده از جاذبهبستری برای ترفیع فروش محصوالت یا ارائه خدمات خود استفاده می عنوان

و ها و مراکز آموزشی دانشگاه باشند،ی این مدل مفهومی تواند به عنوان مورد مطالعههایی که میدر وب کمک کند.  ازجمله سازمان شانتبلیغاتی

های گردشگری، ها، شرکتهای خصوصی، هتلهای اینترنتی، شرکتهای دولتی و خصوصی، انواع خدمات دولتی، فروشگاهتحقیقاتی، بانک

 . هستندهای تخصصی و... های خصوصی، انواع خدمات و مشاورهها و کلینیکبیمارستان
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