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  چکیده

اما . کنندها توجه چندانی نمیهها و روزنامهای آگهی از طریق تلویزیون، مجله، مردم دیگر به تبلیغات و پیامین عصر دیجیتالدر ا 

ها در سلبریتی تأییداند که ها پی بردهشرکت .گیردحضور یک شخصیت مشهور در تبلیغات به کرات توسط افراد مورد توجه قرار می

های در وبالگها سلبریتی .قرار دهد تأثیرنگرش و نیت خرید افراد را تحت و  دادهتبلیغات را افزایش  اعتماد بهتواند تبلیغات می

پژوهش حاضر با  های فشن،در وبالگ و جایگاه تبلیغات با توجه به اهمیت .پردازندها میفشن به تبلیغ محصوالت و خدمات شرکت

 مصاحبه انجامو مطالعه موردی  روش کیفی با استفاده از مد در فضای مجازینسبت به تبلیغات  دانشجویاننگرش  مطالعههدف 

های فشن فالوئر وبالگدانشجوی  25جامعه آماری پژوهش . باشدتحلیل تم با رویکرد استقرایی می ها،تحلیل داده تکنیک. انجام شد

، که آگاهی از مد و فشن ها نشان دادهای حاصل از دادهیافته .نتخاب شدندا از نوع هدفمند گیری گلوله برفیروش نمونه که با بودند

انجام خرید نویس، کسب اطالعات بیشتر، جذابیت باالی تبلیغات، سهولت و دسترسی راحت، میزان شناخت و اعتماد به وبالگ

در . کندها ترغیب مینده را به خواندن این گونه وبالگالعاده از جمله عواملی هستند که خوانها و فروش فوقمناسب، آگاهی از حراج

 .ائه گردیدنهایت بر اساس نتایج حاصله پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج ار

اکتشافیمطالعه موردی ، و مدگرایی مدفشن، تبلیغات،  هایوبالگ :واژگان کلیدی
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 و بیان مسئله مقدمه 

تصور  کنونیتوان زندگی بدون تبلیغات را در جهان تبلیغات با بشر امروزی عجین گشته و به سختی می 

 را اتتبلیغ ماهیت و کارکرد و نقش ی اجتماعیهاشبکه و اینترنت (.542؛ 2112، 4درموت و همکارانمک)کرد 

باشد، طبیعتاً منجر کنندگان مناسب میارسال اطالعات برای مصرفجهت که اینترنت از آنجایی. است کرده عوض

مخابراتی پیشرفته از جمله اینترنت منجر به خلق بهترین و فناوری . به افزایش اهمیت تبلیغات آنالین شده است

 ؛2142، 2آلبرت و نیل) جهت تبلیغ و بازاریابی کاالها و خدمات در طول تاریخ شده استها ترین فرصتخالق

444.) 

-رسانه .نادیده گرفتها را نسانهای اجتماعی بر زندگی و تعامالت ارسانه تأثیرتوان نقش و دیگر نمی

( اینستاگرام)اری عکس گذهای اشتراک، رسانه(توییتر)گونه های وبالگرسانه( بوکمانند فیس)های اجتماعی 

استفاده فراگیر از . رندگذاتأثیرهای های این شبکهاز نمونه( یوتویوب)گذاری فیلم کهای اشتراو یا رسانه

نحوه  به ویژههای بازاریابی گذار بوده است و فعالیتتأثیرنیز طراحی بازاریابان  شیوههای اجتماعی بر شبکه

ها ابزارهایی هستند که وبالگ (.44 ؛2141،  تامرانگروجی)توزیع محصوالت را تغییر داده است فروش و 

مورد گر جهانیان گذاری نظرات و دیدگاهای خودشان به دیو کارها و افراد جهت به اشتراکتوسط کسب 

در  2،1های اجتماعی هستند که از طریق آغاز کار وب شکلی از رسانه همچنین. گیرداستفاده قرار می

وجود هرچه بیشتر اطالعات در  .دسترس قرار گرفتند، به طوری که روش استفاده ما از اینترنت را تغییر دادند

های تجاری ارسال شده از پیام دنیای مجازی، باعث کاهش عالقه هر چه بیشتر مصرف کنندگان نسبت به

اند جایگزین تبدیل شده ارتباطی ابزار یک به اجتماعی هایشبکه و هاوبالگ. سوی تبلیغات سنتی شده است

، 1کیم، جئون و لی) شوندکنندگان میمصرف خرید تصمیمات گذاری بر رویتأثیرو  که منجر به توسعه برندها

  (.224 ؛2141

های مختلف به عنوان یک گیری توسط شرکتدیگر ابزارهای تبلیغاتی، به طور چشم ها در مقایسه باوبالگ 

ها به عنوان ابزار ها به استفاده از وبالگدالیل روی آوردن شرکت. گیرندابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار می

های وبالگ از متشکل هااز فضای وبالگ بخش بزرگترین. های موجود در آنها استتبلیغاتی، پی بردن به فرصت
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 والکترونیک  تجارت محصوالت، ها،گرایش ها،بر مارک هایی است کهوبالگ های مد،منظور از وبالگ .باشدمی مد

  (.9 2؛  214، .5هالورسن و همکاران) دارند تمرکز شخصی مد سبک

مقایسه با سال در . های فشن یا همان وبالگ مد، یک روش مدرن کسب و کار استتبلیغات در وبالگ

رسانی محصوالت و برندها بهترین منبع برای معرفی و اطالع کردند کهمردم اظهار می% 29زمانی که  4119

رسانی در خصوص محصوالت و برندها را از مردم بهترین شیوه اطالع% 12تبلیغات دهان به دهان است، اکنون 

های مشهوری های فشن معموالً شخصیتوبالگ (.25 ؛2142، 2ننماتیکای) دانندهای فشن میتبلیغات در وبالگ

هستند  ...وهای ورزشی ها افراد مشهوری مانند ستاره سینما، ستارهسلبریتی. کنندها را معرفی میمانند سلبریتی

 کننداند و به عنوان سخنگویان تبلیغاتی برای تبلیغ محصوالت و خدمات عمل میکه توسط عموم شناخته شده

رابطه مستقیمی بین نگرش  ها،در وبالگهای نوشته شده دهد که در آگهیمطالعات نشان می (.2141، 9میشرا)

 تأییداند که ها متوجه شدهشرکتهمچنین، (. 1 ؛2149، 9نرجیسینگ و با) تبلیغات و نیت خرید وجود دارد به

تبلیغات و همچنین تصویر برند، آگاهی و رفتار  اعتماد بهتواند میهای فشن از تبلیغات در وبالگ هاسلبریتی

 انتخاب. گذارندمی تأثیرکنندگان بالقوه بر نگرش مصرف های آنها، هر دوها و فالوئرسلبریتی. خرید را افزایش دهد

 (.4 ؛2149، 1فورد) باشدمیهای مد در وبالگ کننده تبلیغ یک برای مهم تصمیم یک یک سلبریتی مناسب

طور های خاصی که بهمهارت العاده یاهای خاصی مانند جذابیت، سبک زندگی خارقدارای ویژگیها سلبریتی

ها معموالً از افراد معمولی متفاوت هستند و از پس درون یک جامعه سلبریتی. شود، هستندمعمول مشاهده نمی

 تأثیرو های فشن وبالگ، تبلیغات بنابراین(.  5 ؛2142، 41رافیکئو و ضفر)رند درجه باالیی از توجه عموم برخوردا

و بر اثربخشی تبلیغات، نگرش افراد به تبلیغات و . ها بر نگرش جامعه به خصوص جوانان بسیار اهمیت داردآن

 نسبت به جوانان و دانشجویاننگرش  عوامل مؤثر بر بسیار اهمیت دارد که پس. باشدنیت خرید آنها اثر گذار می

ها در مقایسه با سایر ابزارهای تبلیغاتی دارای مزایای وبالگ. قرار گیرد مطالعههای فشن مورد وبالگ بلیغات درت

از همین رو، کسب . گیرندها مورد استفاده قرار میاز شرکتبسیار زیادی هستند و رفته رفته توسط بسیاری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



031 

 

 

هایی که این برای شرکتهای فشن نسبت به تبلیغات موجود در وبالگ اطالعات درخصوص واکنش خوانندگان

از طرفی از آنجایی که موضوع تبلیغات اینترنتی . اند، بسیار حائز اهمیت استراتژی بازاریابی را در پیش گرفتهاست

موضوع نسبتاً جدیدی است، در این زمینه با کمبود اطالعات بسیاری  ی مد،هاو به خصوص تبلیغات در وبالگ

 :قین قصد دارند در این مقاله به آن پاسخ دهند این است کهکه محق دو سؤال اصلی .مواجه هستیم

 های فشن چیست؟نسبت به تبلیغات در وبالگ بر نگرش افراد عوامل مؤثر(  لفا

 های فشن چگونه است؟نسبت به تبلیغات در وبالگ کنندهفمصر (گیریتصمیم) فرایند رفتار( ب

 :دیگر پژوهش به شرح زیر است سؤال

از نتایج  های فشن چیست؟مؤثر بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات در وبالگ ...و اجتماعیفردی، عوامل  

اجتماعی و گرایش  یهابا فراگیر شدن رسانه. توانند بهره ببرندمی تبلیغاتی هایها و سازمانشرکت مقالهاین 

 توسط افراد، نگرش آنها هاوبالگکردن  دنبالو های فشن وبالگ ها بخصوصبه این رسانه ایرانی فزاینده جوانان

 . گیرد و حائز اهمیت هستقرار می تأثیردهند تحت های فشن انجام مینسبت به تبلیغاتی که در وبالگ

 پژوهش تجربیو  مبانی نظری 

  اینترنتی تبلیغات

-نامیده میکنند که تبلیغات اینترنتی تبلیغات استفاده می کانالبه عنوان ها سایتوب از های زیادیشرکت

کنندگان مصرف. کننداز اینترنت جهت فروش محصوالت و خدمات خود استفاده می هاشرکت همچنین. شود

چه زمانی کنند زیرا آنها انتخاب می. کنترل بیشتری بر تبلیغات اینترنتی نسبت به دیگر ابزارهای تبلیغات، دارند

 آنالین در مقایسه با دهه گذشته تبلیغات صنعت .ت نکنندتوجهی به تبلیغایا اصالً در معرض تبلیغات قرار گیرند 

-طور بسیار ویژه برای ارسال اطالعات برای مصرفکه اینترنت بهاز آنجایی .است داشته برابری 41از  بیش رشد

فناوری مخابراتی پیشرفته . باشد، طبیعتاً منجر به افزایش اهمیت تبلیغات آنالین شده استکنندگان مناسب می

جهت تبلیغ و بازاریابی کاالها و خدمات در طول  هاترین فرصتجمله اینترنت منجر به خلق بهترین و خالقاز 

  (.444 ؛2142آلبرت و نیل، ) تاریخ شده است

در مطالعه خود نشان اسکلوسر . دانندها تبلیغات اینترنتی را در ایجاد فروش بیشتر، موثر میبرخی پژوهش

. کنندکه عموماً مردم به محتوای تجاری و بازگانی یک تبلیغ اینترنتی بیش از یک تبلیغ، اعتماد می داده است

های لیست شده در یک تبلیغ اینترنتی، احساس راحتی که مخاطبان با استفاده از تلفن نشان دادههمچنین 

خود نشان دهنده توان بالقوه  های درج شده در تبلیغات سنتی، که اینده از تلفناکنند تا استفبیشتری می

ای جهت کنند که شیوهها تالش میامروزه بسیاری از شرکت. باشدتبلیغات اینترنتی برای افزایش فروش می

استفاده از تبلیغات اینترنتی به منظور ارتقا فروش که بدان وسیله مخاطبان را به خرید ترغیب کنند، طراحی و 
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های تبلیغات در اینترنت را بیابند و با برطرف کردن آن، ها و نقصانباید محدودیت بنابراین بازاریابان. ارائه کنند

تبلیغات آنالین  (.92 4سی و محمدیان، عبا)تبلیغات اینترنتی را مبدل به ابزار بهتری جهت افزایش فروش کنند 

خود را در ابزارهای جستجو همانند گوگل بررسی  دهد تا اثربخشی عملیاتها میچنین این اجازه را به شرکتهم

 (.24 ؛2142ماتیکاینن، ) کنند

 های تبلیغاتیاشکال کانال 

-کانال.گذارندو رفتار مشتریان میات متفاوتی بر طرز فکر تأثیراند و تبلیغاتی به اشکال مختلف درآمده هایکانال

های تبلیغاتی شناخته مهمترین کانال. شوندمی گردی مشتریان مشخصهای تبلیغاتی تحمیلی با قطع کردن وب

گران به شما های پیشنهادی از جانب تبلیغدر مرحله اول ایمیل. کنندها عمل میشده از طریق بنرها و ایمیل

ارسال می شود، خواه شما خود جهت دریافت این تبلیغات اعالم آمادگی کرده باشید و خواه با خرید از آنها، در 

توان به خوبی درک کرد که آیا از این منظر، نمی. های تبلیغاتی قرار گرفته باشیدکنندگان ایمیللیست دریافت

-خواهند که دریافتهای تحمیلی دانست یا خیر، چراکه برخی از مشتریان خود میاین کانال را باید جزء کانال

اند ایمیل ارسال می کند و ی تهیه کردهدر این الگو، شرکت فقط به کسانی که قبالً محصول. کننده خبرنامه باشند

 .پذیرندنامی را برای ارسال خبرنامه نمی هیچ ثبت

های ثالث قرار داده می شوند این بنرها در سایت. باشدشکل دیگری از تبلیغات تحمیلی ارسال بنرهای وابسته می

های اختیاری نیز هستند که کانالهای تحمیلی ذکر شده در باال، برخالف کانال .کنندو توجه مشتری را جلب می

این بدان معناست که مشتری در صورت ابراز تمایل به جستجوی کاال یا . برپایه تعامل دوطرفه استوار هستند

-خدمات با استفاده از موتورهای جستجوگر و یا حتی یک کلیک ساده، با اراده خود و به شکل اختیاری از کانال

های اختیاری تبلیغاتی بر روی سفارشات اینترنتی گوناگونی وجود این چنین کانال. کندهای تبلیغاتی استفاده می

 . گذار هستندتأثیرتیاری داده می شوند، های تبلیغاتی اخکه در کانال

تمایالت . های اختیاری بر نگرشی کامالً متفاوت از مشتریان نسبت به پیامهای تبلیغاتی داللت دارندکانال

های باال و نیز ایجاد توانایی در هبه ایجاد انگیز( جستجو با کمک موتورهای جستجوگر مثل)خودجوش مشتریان 

 (.212؛ 2141، 44اسپیلکر و برتل)گردآوری اطالعات تبلیغاتی منجر می شوند 

های سنتی بازاریابی و متناسب با عالئق به بازسازی روش ها است کههای تبلیغاتی وبالگیکی از اشکال کانال

ای مختص به خود، صدایشان را به همه برسانند های رسانهتوانند با ایجاد کانالها میوبالگ. کمک کنند مشتریان،

ای از مخاطبین هایشان را به طیف گستردهتوانند پیامو در نتیجه قدرتمندتر از همیشه حاضر شوند، چراکه می
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سلیقه ها را به مخاطبین معرفی کنند؛ زیرا که می ها و کنند تا اولویتآنها از قدرتشان استفاده می. منتقل کنند

 .توانند اطالعات کاالها را به افراد منتقل کنند

ات زیادی تأثیرنویسان در دنیای حقیقی توان نتیجه گرفت که وبالگها، میبا استناد به اطالعات حاصله از وبالگ

نویسان از نفوذ آنها برقراری ارتباط مناسب با وبالگبر مشتریان دارند و به همین دلیل بازاریابان نیاز دارند تا با 

های مختص به خود را دارند و احتیاجی نویسان انگیزهبا این وجود، وبالگ. مند شونداستفاده کرده و از آنها بهره

 (. 4195، 2144، 42سپ و همکاران)ها ندارند های بازاریابی برای شرکتبه انجام فعالیت

 های مدتبلیغات در وبالگ 

ان مد برای همگان اگر چیزی به عنو. استدر پوشش و زندگی روزمره مردم  مد، شیوه و الگوی رایج به ویژه

درو و ) شود تأییدبایست توسط تعداد قابل توجهی از مردم پذیرفته شود و در جامعه شناخته شود، می

، 2141، 41بارنز) گرفته شده است نظر در علمی موضوع یک عنوان به تازگی به مد (.214 ؛2141،  4سینکالیر

 آن را ابزاری برای تعیینافراد  و است رفتاری فرایندی که است جامعه مورد قبول جمعی رفتار متضمن و( 499

 (.414 ؛11 4؛ به نقل از المدرسی و همکاران، 2111، 45ویئریا)دانند خود می هویت

نزول مد و از مد جا افتادن مد، ، گسترش مد ،فعالیت مد: باشدچرخه مد دارای پنج مرحله مشخص می

وان افرادی توصیف کرد که تنوآوران مد را میبه طور خالصه، (. 215 ؛2141، 42درو و سینکالیر) باشدافتادگی می

و هایی در ارتباط با مد درگیراند دهند و بیشتر از سایرین با فعالیتبیشتر از افراد دیگر به گرایشات مد، اهمیت می

در این بخش مشتریان بیشترین اهمیت را برای محققان و . هستندبیشتر از دیگران خواستار محصوالت مد 

-آن را نشر میگذارند، مد را مشروعیت داده و می تأثیریان هستند که مد را تحت دارند چرا که مشتربازاریابان 

 (.5 ؛2145 ،49موون و همکاران) دهند

ای مختص به خود، صدایشان را به همه برسانند و در نتیجه های رسانهتوانند با ایجاد کانالها میوبالگ

 ای از مخاطبین منتقل کنندهایشان را به طیف گستردهتوانند پیامچراکه میقدرتمندتر از همیشه حاضر شوند، 

بایست می کنند، اشتباهاتهای مهم اقدام میاگر ده هزار نفر به خواندن وبالگ .(4194 ؛2144، سپ و همکاران)

یافتن انواع و بی شک فضای وبالگ آنقدر برای خوانندگان جذاب است که آنها را  مجاب به . به سرعت رفع شوند

 (. 455؛ 2111، 49سانستین)کند اقسام مطالب جالب و عقاید مختلف می
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 مد برای صنعت هایوبالگ. شده است های مدوبالگ از ها متشکلاز فضای وبالگ بخش بزرگترین امروزه،

. اندکردهایجاد  ارزان و آسان جدید، روش یک به  هدف مخاطبان به رسیدن جهت فرد منحصربه فرصت یک مد

های وبالگ که دارد وجود احتمال این شود،می پخش همساالن بین بخشالهام به طور عمدتاً که، مدجاییاز آن

بر  هایی است کهوبالگ های مد،منظور از وبالگ .کند عمل کنندهمصرف رفتار بر عامل نفوذی یک عنوان به مد

وبالگ . دارند تمرکز شخصی مد سبک خیابانی و سبک الکترونیک، تجارت محصوالت، ها،گرایش ها،مارک

نویسان مد یک فضای آنالین با عدم محدودیت ورود و ظرفیت نامحدود به مخاطبان ارائه می دهند، که آن را به 

موضوعات داغ و مدها به سرعت از . گیر به منظور برقراری ارتباط و انتشار مد تبدیل کرده استیک فرصت چشم

نویسان مد به ارتباطی جدید همانند پخش اطالعات با یک سرعت باورنکردنی توسط وبالگ طریق این کانال

به تمایالت محلی و جهانی می شوند؛ چیزی که منجر به واکنش هر چه بیشتر خوانندگان مورد نظر، منتشر می

 (. 214هالورسن و همکاران، )شود 

های دیگر هستند که منجر به سهولت خوانندگان در سایتها و وبهایی از وبالگها شامل لینکاین وبالگ

تبادل . در واقع منجر به نیرومند شدن وبالگ ها به عنوان یک رسانه شده است. جمع آوری اطالعات شده است

که با ترویج طوری؛ بهاستنویسان مد ها یک عمل محبوب و تشویق شده در میان وبالگها در وبالگلینک

 . تری دسترسی پیدا کنندند به مخاطبان گستردهتوانهای خود میوبالگ

 اما بیشتری دسترسی دارند، مخاطبان به جمعی هایرسانه هایبا وجود اینکه کانال گفته راجرز، به توجه با

 نسبت به موثرتر گیری افراد بسیارتصمیم بر نفوذ و نگرش تغییر در ها،وبالگ همانند فردی هایبا این حال کانال

ات خرید اثر بگذارند، یمهای مد این قابلیت را دارند که بر تصیموبالگ .هستند جدید محصول یک رد یا اتخاذ

هالورسن ) اندرسد که آنها به عنوان یک منبع معتبر از سوی خوانندگانشان پذیرفته شدهزیرا این طور به نظر می

  (.9 2 ؛ 214، و همکاران

 تئوری

ثابت کردند که افراد ارزیابی دیگران از محصول را به عنوان منبع اطالعات ( 4195) 41بورنکرانت و کوزینو      

دیگر افراد، بخصوص رهبران عقیده یا دیگران  تأثیردهد که نگرش تحت این نشان می. کنندمحصول استفاده می

ها برای دیگران مدل یا ی آنها و رفتارهاو ایدهاند ها افرادی هستند که یک منبع اثرگذار این. گیردمؤثر قرار می

-بالگرهای فشن، به عنوان رهبران عقیده دارای خصوصیاتی هستند که مردم به آنها توجه خاصی می. استالگو 

خصوصیات افراد، (. 49: 2141، 21هوگ)گذارند می تأثیرخواهند مانند آنها باشند کنند و بر رفتار افرادی که می

دهد که ها نشان میهای فشن و بالگرادبیات مرتبط با وبالگ. استهای شخصیتی متمایز یک فرد مشخصه

و دارای وجهه با نفوذی باشند بلکه باید دانش خود را به  قابل اعتمادبه عنوان منبع موثق بالگرها نه تنها باید 

دهد که نشان می 22کننده تأییدتئوری (. 2112، 24رایت)منظور تقویت ارتباطات و تعامالت به اشتراک بگذارند 

اعتبار، در . دهدقرار می تأثیرکننده، پذیرش پیام توسط دریافت کننده را تحت  تأییدویژگی یک تصدیق کننده یا 
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کننده پیام ییدباشد و مواردی هستند که میزان نفوذ یک تأکننده شامل تخصص و قابلیت اعتماد می تأییدتئوری 

شود اش دیده میقدرت یک بالگر به عنوان اعتبار شخصی(. 2112،  2مون و همکارانسول) کردرا متأثر خواهند 

های فشن، بالگرها به عنوان در وبالگ. شوندآنها خیلی صادق و معتبر در نظر گرفته می(. 2119، 21رتبرگ)

ه عنوان یک منبع موثق برای ها را بها، بالگرنمایند و خوانندگان وبالگمنبعی هستند که تبلیغات را ارائه می

شود  و در نهایت نگرش آنها را تحت دانند و اعتبار و خبرگی بالگرها، منجر به ترغیب خوانندگان میتبلیغ می

 (. 2141هوگ، )دهد قرار می تأثیر

 های فشن بر رویهای بالگرها و وبالگویژگی تأثیردر فهم  (ELM) 25 نمایی تفسیر شناختیمدل حقیقت      

گیری نگرش و تغییر نگرش این مدل، یک تئوری است که به شرح شیوه شکل. استها مفید خوانندگان وبالگ

پردازش اطالعات توسط افراد و  هایهمچنین شیوه. پردازدایط میزان درگیری ذهنی متفاوت میافراد در شر

که تخصص و آنها همچنین نشان دادند (. 2112، سولمون و همکاران)دهد کنندگی افراد را ارائه میجریان ترغیب

بر اساس این . شودو بنابراین منجر به تغییر نگرش می استکننده در متقاعد کردن افراد مفید  تأییداعتبار 

کنند، به تبع با نظرات آنها درگیری دارند و این بالگرها های فشن را دنبال میتئوری افرادی که بالگرهای وبالگ

-سلبریتی. دهندهای فشن را مورد توجه قرار میهای تبلیغاتی ارائه شده توسط وبالگهستند و پیام محبوب آنها

تواند منجر به تحریک ها میگذارند و اعتبار و نظرات سلبریتیمی تأثیرهای فشن بر نگرش افراد ها در وبالگ

 . قرار دهد تأثیرهای تبلیغاتی تحت افراد شود و در نهایت نگرش آنها را نسبت به پیام

آورند و کاربران متعددی عقاید ها وقتی که محبوبیت به دست می،  وبالگ22اجتماعی تأثیربر اساس تئوری       

افراد . ( 214، 29میر و رحمان)شوند معتبر می، گذارندها به اشتراک میها و الیکشبیه به هم را از طریق کامنت

بخصوص عقیده دیگر افراد مؤثری که در زندگی آنها (. 2112سولمون و همکاران، )نهند را ارج میعقیده دیگران 

های فشن یک گروه مرجع یا وبالگ. های فشن هستگذار بر نگرش افراد، وبالگتأثیریک منبع مهم . هستندمهم 

سولمون و همکاران، )ی دارد کنند که با ارزیابی افراد، نگرش و رفتار افراد ارتباط باالیدیگران مؤثری را معرفی می

و ادبیات مرتبط با موضوع در بخش بعدی چارچوب مفهومی  های معرفی شده در باالبر اساس تئوری(. 2112

 .  شودپژوهش ارائه می

 پیشینه تجربی 

 در به تبلیغات خوانندگان نسبت واکنش، (2142) ماتیکایننهای پیشین در این زمینه در زمینه انجام پژوهش

 واضح، همه برای ممکن حد تا باید که تبلیغاتنتایج مطالعه نشان داد . را مورد مطالعه قرار داد مد هایوبالگ

 (.2142ماتیکاینن، ) آسانی است کار وبالگ، اعتبار حفظ با کردن خوانندگان خشنود و باشند فهم قابل و ساده

 بررسی مطالعه انجام ازن هدف هینون .پرداخت مد های وبالگ در تبلیغات مطالعه به 2144 سال در نهینون

 وبالگ یک هایفرصت و قدرت بررسی و فشن های وبالگ در تبلیغات حجم زیاد به هاوبالگ خوانندگان واکنش

 و هستند ناراضی ها وبالگ در تبلیغات عظیم حجم به نسبت ها وبالگ خوانندگان او نشان داد که. بود موفق



031 

 

 

 افرادی را نویسان وبالگ آنها .نیستند صادق کنند،می ابراز آنچه به نویسان نسبت گوبال کنندمی احساس

 بگذارند تأثیر خوانندگان عقاید تغییر و دیدگاه روی بر توانندمی راحتی به که دانند می پرنفوذ و پرقدرت

 (.2144، 21هینونن)

ش به برند، نگرش ا بر روی نگرر های فشندر وبالگ هاسلبریتیتبلیغات  تأثیر، (2149)و بانرجی سینگ 

ها در کی از آن بود که تبلیغات سلبریتیهای مطالعه آنها حایافته. رید مورد بررسی قرار دادندخ به تبلیغات و نیت

داده است و منجر به خرید محصوالت و های فشن، نگرش افراد به تبلیغات را در جهت مثبت تغییر وبالگ

داری نداشته توجه و معنیقابل تأثیرشود؛ این در حالی است که نگرش افراد به برند های فشن میخدمات وبالگ

با هدف بررسی تاثیر ارزش بر نگرش در راستای تبلیغات اینترنتی  (11 4)پور و همکاران کفاشپژوهش و  است

مده نشان داد کـه ارزش درک شده کاربران از سرگرمی و آگاهی بخشی به عنوان دو نتایج به دست آ .انجام شد

گرش در راسـتای تبلیغـات استراتژی پرکابرد در زمینه تبلیغات اینترنتی، ارتبـاط مستقیم و معناداری با ن

 .ی دارداینترنت

   چارچوب مفهومی پژوهش

عوامل چندی بر دهد و های فشن در خالً رخ نمیکننده  نسبت به تبلیغات در وبالگفرایند رفتار مصرف

چارچوب ، در این زمینههای تبلیغاتی با توجه به ادبیات مرتبط با موضوع و مدل. باشدفرایند اثرگذار می این

کننده این چارچوب عواملی را که بر فرایند رفتار مصرف .ارائه شده است 4مفهومی پژوهش در نگاره شماره 

مصرف کننده دربرگیرنده چهار جزء اصلی مدل رفتار کنید می همانطور که مشاهده .دهد، نشان میاستاثرگذار 

؛ که این عوامل در برگیرنده اجزایی است که در شکل شماره دو هستندعوامل روانی، فردی، اجتماعی و فرهنگی 

در پژوهش . شان داده شده استهای فشن نبا عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به تبلیغات در وبالگ اجزای مرتبط 

گیری خریدار به شرح نگاره زیر مبنای طراحی سواالت مصاحبه، ترکیب مدل مذکور و فرآیند تصمیم حاضر نیز 

  .است

 سپ یبایزرا
دیرخزا
 سپ یبایزرا

دیرخزا
 هنیزگ باختنا

دیرخ
 هنیزگ باختنا

دیرخ
 یبایزرا
تاعالطا
 یبایزرا
تاعالطا

 یوجو تسج
تاعالطا
 یوجو تسج

تاعالطا زاین ساسحا زاین ساسحا

یدرف  ماو  یناور  ماو 

  ماو 
یگنهرف

  ماو 
ی ا ت ا

 

 چارچوب مفهومی پژوهش: 1شک  
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 شناسی پژوهشروش

های عمیق به درک مصاحبهای تجربی است و شناسی پژوهش که بیشتر پدیدهبا توجه به محتوا و هستی

مطالعه  از رویکرد اکتشافیمقاله انجامد، در این میهای فشن نسبت به پدیده تبلیغات در وبالگبهتر نگرش افراد 

جامعه آماری تحقیق مورد نظر . ها، از مصاحبه استفاده شده استی استخراج دادهو برااستفاده شده است  موردی

دانشجویان به این  .ندشدانتخاب گیری هدفمند که از طریق نمونه بودندهای فشن دانشجوی فالوئر وبالگ 25

ها و و اینکه قشر جوان خرید اینترنتی زیادی دارند و تبلیغات در وبالگ 1 -21دلیل داشتن شرایط سنی بین 

بیشتر های مد فضای مجازی برای آنها بیشتر جذابیت دارد و به این گونه تبلیغات، بخصوص تبلیغات در وبالگ

گیری هدفمند که به نمونه. برفی انتخاب شده است، هدفمند و به شیوه گلولهنمونه .؛ انتخاب شدندآورندروی می

دارِ واحدهای پژوهش برای کسب گویند؛ به معنای انتخاب هدفگیری غیر احتمالی و کیفی نیز میآن نمونه

ها و متون از تکنیک تحلیل تم مده از مصاحبههای بدست آهمچنین برای تحلیل داده. دانش و اطالعات است

تحلیل مضمون، صرفاً روش کیفی خاصی نیست، بلکه، فرآیندی است که می تواند در اکثر . استفاده شده است

 های کیفی را مرور کرد وحقق پس از این که چندین بار دادهدر تحلیل مضمون، م. روش های کیفی به کار رود

سخ به سؤاالت ترین غنا را در موضوع پژوهش و یا در پاهای کیفی را که بیشنسبت به آن تسلط پیدا کرد، داده

. پس از آن، پژوهش گر داده های کیفی انتخاب شده را کدگذاری می نماید. کندپژوهش دارد مشخص می

پس از اتمام . ده است انجام می شودکدگذاری داده ها، برحسب مصاحبه و کدهای مرتبط با آن که قبالً تعریف ش

 . کندریک از کدها، یک برچسب انتخاب میمرحله کدگذاری، محقق با استفاده از خالقیت خود، برای ه

توافق بین کدگذاران، یک رویکرد برای بررسی اعتبار در پژوهش کیفی است و منجـر بـه تحلیـل     .پایایی 

ن، بررسـی  اارتوافق بین کدگذ. شود؛ زیرا کدگذاری توسط چند نفر انجام شده استتر پایگاه داده کیفی میدقیق

، 4 کرسـول ) کنـد ها را کدگذاری و تفسـیر مـی  بر محقق، شخصی دیگر، دادهزیرا عالوهکدگذاری است؛  1 متقابل

کدگـذاران، دو نفـر از   . در پژوهش حاضر برای پایایی از توافق بین دو کدگذار استفاده شـده اسـت  (. 292؛ 2142

بـرای   ی کـه شاخصـ  .وبی داشـند خـ  تسـلط های متنـی  روش کیفی و نحوه کدگذارای داده بهمحققین بودند که 

 :شودشود، ضریب کاپاست که به این ترتیب محاسبه مییمی پایایی بین کدگذاران استفاده محاسبه

 
نیز نسبت واحدهایی است  pe آنها توافق هستبرابر است با نسبت واحدهایی که در مورد  po در این رابطه

حاصل شـده از فراینـد کدگـذاری در ایـن     ضریب کاپا کوهن  .باشد یا احتمالی رود توافق تصادفیکه احتمال می

 . های مطالعه داردنشان از اعتبار یافته توافق خوب است و 1.991ضریب  مقاله

  هاها و یافتهتحلی  داده

ورود به مصاحبه ها، کارهایی که پژوهش گر انجام داده است شامل معرفی در تحقیق کنونی، برای 

شخصی، بیان هدف تحقیق، اظهار رازداری در مورد اطالعات، و توضیحی در این مورد است که چرا مصاحبه 

رآیند تحلیل داده های کیفی زمانی آغاز می شود که محقق گزاره ف .شونده برای این مصاحبه انتخاب شده است

http://modirama.ir/wp-content/uploads/2016/12/1-1.png
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با بررسی و مطالعه مکرر این تحلیل، . و عبارات معنی دار مرتبط با موضوع را شناسایی و مدنظر قرار می دهد ها

در  .شودمرتبط با موضوع تحقیق کدگذاری میدار -های معنیآغاز و پس از مشخص شدن گزارهها بین داده

گر بر روی برگه هایی توسط مصاحبهگان، در جلسه مصاحبه تحقیق کنونی اطالعات دریافتی از مصاحبه شوند

های بدست آمده از ، برای تجزیه و تحلیل دادهمقاله در این .که بدین منظور طراحی شده بودند، یادداشت شد

های در تحلیل مضمون، محقق پس از این که چندین بار داده .ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شدمصاحبه

های کیفی را که بیشترین غنا را در موضوع پژوهش و یا تسلط پیدا کرد، دادهکیفی را مرور کرد و نسبت به آن 

های کیفی انتخاب شده را گر دادهپس از آن، پژوهش. کنددر پاسخ به سؤاالت پژوهش دارد مشخص می

درباره عوامل کنندگان های مشارکتقولدر جداول زیر به ترتیب کدهای مرتبط با نقل. نمایدکدگذاری می

 .های فشن نشان داده شده استکننده در تبلیغات درون وبالگتبط با نگرش و رفتار مصرفمر

 کنندگان درباره  وام  روانیهای مشارکتقولکدهای استخرا ی از نق : 1 دول 

 کدها فراوانی

 مثبت

 درک

ی
  روان

  وام

 2 % ارائه اطالعات به مخاطبین در ارتباط با مد و فشن  

 برندها

1 % تولیدهایشان تمرکز و تسلط شرکت ها در افزایش   

 2 %  نوعی کار و کسب درآمد برای وبالگ نویس 

21 %  کمک به مخاطبین در جهت به روز بودن 

42 %  انگیزه ای برای بازدید و خواندن وبالگ 

1 %  روشی مناسب برای جذب مخاطب 

21 %  دانش و تخصص وبالگ نویس 

11 %  محتوای وبالگ ها متأثر از شرکت ها می شوند 

% 9 منفی  شبهه نسبت به صداقت وبالگ نویس 

21 %  جنبه تبلیغاتی داشتن 

9 %  وجود مسئله و هم نظر بودن با وبالگ نویس 

 پذیرش

 یادگیری

21 %  بررسی بازخورد مصرف کنندگان قبلی 

21 %  دانش و تخصص وبالگ نویس 

21 % گذاری تبلیغاتتأثیرماهیت    

9 %  متقاعدسازی مخاطب 

 2 %  خود رأی بودن مخاطب 

% 9 رد  تحقیقات پیشین مخاطب 

1 % عدم خرید     عدم عالقه = 

42 %  مثبت تفکیک سبک وبالگ نویس با کیفیت محصول 

تخصص و )

حرفه وبالگ 

(نویس  
باور و 

  قیده

42 % سالئق مختلفاحترام و توجه  به    

42 %  مسئولیت پذیری وبالگ نویس 

21 %  دانش و تخصص وبالگ نویس 

21 %  عدم توازن در ارائه نکات قوت و ضعف 
 منفی

(فروش عقاید)  
1 %  عدم مسئولیت پذیری وبالگ نویس 

42 %  تجاری شدن محتوای وبالگ ها 
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1 %  سوء استفاده از اعتماد مخاطب 

11 %  متاثر از شرکت ها 

92 % پذیرش  میزان شناخت مخاطب از وبالگ نویس 

اعتماد به )

های گفته

(نویسوبالگ  

21 %  میزان اعتمادپذیری مخاطب 

42 %  تجربه های پیشین مخاطب 

9 %  شخصیت مخاطب 

21 %  رد  عدم توازن در نکات مثبت و منفی 

اعتماد  به عدم)

های گفته

(نویسوبالگ  

1 %  متاثر از گروه های اجتماعی 

9 %  عدم صداقت در ارائه مطالب 

11 %  متاثر از شرکت ها 

92 %  میزان شناخت مخاطبان به وبالگ نویسان 

 پذیرش

 2 %  آشنایی با محصوالت و مدل های جدید 

42 %  ارائه اطالعات کامل در وبالگ ها 

 1% نکات مثبت و منفیتوازن در ارائه    

42 %  تجربه پیشین مخاطب 

21 %  عدم توازن در ارائه نکات مثبت و منفی 

% 2  رد  کسب اطالعات بیشتر 

21 %  بررسی بازخورد مصرف کنندگان قبلی 

 

یافت پول و عین کاال از سوی یک سری از افراد نگرشی مثبت نسبت به در کنیدهمانطور که مشاهده می

سبت به این موضوع ها  ناما نگرش بعضی. نویسان دارندده و ارائه کننده محصول به وبالگهای تولید کننشرکت

ها از آن ها این برهه همان خواهد بود که شرکتها بر این تصورند که نوشته وبالگ نویسان در منفی بوده و آن

وشتن چیزی که به آن اعتقاد یا باور ندارد اقدام یک عده بر این باورند اگر وبالگ نویس به ن. درخواست دارند

گروهی دیگر به این کار به صورت یک حرفه نگاه کرده و باور ی به فروش عقاید خود پرداخته است، کند، به نوع

برخی از  افراد وقتی نسبت به کاالیی شناخت کافی . دهندبه کیفیت کاال را مدنظر قرار نمیداشتن یا نداشتن 

کنند، اما برخی دیگر با ان در مورد آن کاال، اعتمادی نمید، به نظر، ایده و حتی تبلیغ وبالگ نویسنداشته باشن

-توجه کرده و در تصمیم توجه به میزان شناخت و اعتمادی که به وبالگ نویس دارند، به نظرات وبالگ نویسان

 . برندهای خود به کار میگیری

 کنندگان درباره  وام  فردیهای مشارکتقولکدهای استخرا ی از نق : 2 دول 

 کدها   فراوانی
سن و 

مرحله 

 زندگی

ی
  فرد

  وام

4 45-21  

49 22-24  

2  2-29  

سبک  هر روز 1

 یک روز در میان 2 زندگی
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 یک تا دو مرتبه در هفته 42

 کمتر از یک مرتبه در هفته 9

91%  آینده روشن تبلیغات در رسانه ها 

 مثبت

تصور 

 شخصی 

 

 2 % نویسکسب در آمد برای وبالگ   

42 % .دسترسی به بیشترین مخاطب در کمترین زمان   

9 %  شناساندن شرکت ها به بازار 

9 %  افزایش فروش شرکت ها 

9 %  کاهش هزینه ها 

 2 %  آشنایی با محصوالت و مدل های جدید 

12%  آگاهی از مد وفشن 

9 %  روش جدید و کارآمد در مقایسه با گذشته 

21 %  سهولت در خرید 

 2 % گذاری بر روی مخاطبتأثیرباالترین میزان    

21 %  .بهترین ابزار ارتباطی 

9 %  عدم توجه=تبلیغات متعدد نامناسب 

 منفی

21 %  .توجه به تجربه خرید دوستان و آشنایان 

9 % .خرید حضوری   

29 % .جستجوی شخصی   

21 %  .وبالگ ها به عنوان محل تبلیغات 

42 %  تبلیغات نامرتبط 

21 %  تبلیغات غیراخالقی 

ه و به طور میانگین، افراد معموالْ یک تا دو مرتبه در طول هفته برای مشاهد با توجه به جدول شماره دو،

های فشن روی به تبلیغات در وبالگ 25-21در بازه سنی گذارند و بیشتر افراد های فشن وقت میخواندن وبالگ

نویسان ها و وبالگها برای هر سه مخاطبان، شرکتتصور شخصی افراد این است که تبلیغات در وبالگ. آورندمی

ترین زمان به بیشترین مخاطب دسترسی ها در کمتوانند از طریق تبلیغات در وبالگها میشرکت .منفعت دارد

توانند با ارائه کامل اطالعات و وبالگ نویسان نیز می. ازار معرفی کننده و خود و محصوالتشان را به بپیدا کرد

توانند با کسب اطالعات از مخاطبان نیز می وجزییات واقعی محصوالت سعی بر جذب اعتماد مخاطبان کرده 

زار دریابند و روند خرید برایشان آسان های باآن اطالعات به روزی نسبت به تازهها و تبلیغات موجود در وبالگ

 . گردد

 کدهای استخرا ی درباره  وام  ا ت ا ی: 3 دول 

 کدها فراوانی

 پذیرش

-گروه

های 

 مرجع

ی
  ا ت ا 

  وام

42 % هاارائه اطالعات کامل در وبالگ   

9 %  اولویت داشتن زیبایی یا کیفیت 

21 %  دانش و تخصص وبالگ نویس 

29 % از خرید های پیشینرضایت    

42 %  انتخاب آیتم های به روز 

9 %   رد ترجیح به خرید حضوری 
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 2 %  عدم تجربه و نبود فرصت مناسب 

 2 %  کسب اطالعات بیشتر 

 

ها قانع نویسان نیز برای آنتوصیه وبالگو  پردازندراد به خرید از طریق اینترنت نمیبرخی از اف

ها از این طریق از محصول مورد نظر خرید کرده باشند، اما اگر دوستان و آشنایان آن. شدابکننده نمی

 پذیرتر بوده وما برخی دیگر به دلیل اینکه ریسکا .احتمال خرید این دسته از افراد هم باال خواهد رفت

جویی در فهصرچون به نظر این افراد این شکل از خرید باعث به روز ماندن و . کنندها خرید میاز وبالگ

 .شودها میوقت آن

 گیریفرایند تص یمکدهای استخرا ی درباره  :4 دول 

   کدها فراوانی

ف
ص یم

رایند ت
ی خریدار

گیر
 

 

12 % هدف از  آگاهی از مد و فشن 

-خواندن وبالگ

 ها

جست 

وجوی 

 اطالعات

42 %  شایعه 

 2 %  آشنایی با محصوالت و مدل های جدید 

1 % چیزهای خاص و فشنجست وجوی    

42 %  انجام خرید مناسب 

4 %  یادگیری از سبک های دیگر کشورها 

21 %  سهولت و دسترسی راحت 

42 %  اوقات فراغت 

42 %  حراج ها 

21% عدم توجه    = خیر    اشکال مختلف  

تبلیغات در 

هاوبالگ  

9 %  تبلیغات ویدئویی 

1% هاها و یادداشتخاطره   

1%  تبلیغات پنهان 

9% های تخفیفکپن   

4  %  تبلیغات بنری 

21 %  نمایش وارائه بازخورد دیگر مخاطبان در وبالگ 

 مثبت

ارزیابی 

 اطالعات

9 %  توصیه دوستان، آشنایان و تگ شدن در آن ها 

9 %  تبلیغات کامل و جامع 

1 %  تبلیغات شناخته شده 

 2 % تبلیغات جذابیت   

21 %  تبلیغات اخالقی 

29 %  تبلیغات واقعی 

42 %  تبلیغات مرتبط 

  

 منفی

29 %  جستجوی شخصی 

9 %  تبلیغات ناقص 

1 %  تبلیغات ناشناخته 

9 %  عدم جذابیت تبلیغات 

21 %  تبلیغات غیراخالقی 
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29 %  تبلیغات غیرواقعی 

42 % نامرتبطتبلیغات    

9 %  عدم خرید گران بودن محصوالت 

انتخاب 

 گزینه خرید

4  %  محافظه کاری خریدار 

29 %  جست وجوی شخصی در خرید محصوالت 

9 %  خرید حضوری و لمس کاال جهت اعتماد 

9%  خرید قدرت پذیرش ریسک بیشتر 

9%  آماده برای خرید و کاالهای تازه تر 

 2 % اطالعات مرتبط با مد و فشن به مخاطبانارائه    

به همراه 

 تبلیغات

21 %  تبلیغات کامل، جامع و مرتبط با موضوع وبالگ 

4  %  فرصتی جهت یادگیری بیشتر 

1 %  تبلیغات پنهان و غیرمستقیم 

9 %  اقدامی وادار کننده 

 نبود تبلیغات
11 %  متاثر از شرکت ها 

42%  اخالل کننده 

42 %  عدم عالقه به تبلیغات 

29 % یادآوری نام  خیر = توجه عدم 

 شرکت
ارزیابی پس 

 از خرید

91 % توجه     بله  =

Tommy, Nike, Zara  
 2 % و نامحسوس تبلیغات پنهان   تجربه تبلیغات 

29%  تبلیغات صریح 

رفع دغدغه ذهنی این که چه بپوشند و چه  بسیاری از افراد صرفا جهت اطالع از مد و فشن، زیبایی و    

اما برخی دیگر جهت اطالع از این که . های مد و فشن هستندپیگیر وبالگ چیزی به تازگی باب و مد شده است،

اکثر افراد با  .های مد و فشن هستندپیگیر وبالگکنند پوشند، چه میشان چه میازیگران و افراد مورد عالقهب

-هم به بنرهای تبلیغاتی، وب سایت تعدادی از افرادهای فشن آشنایی ندارند و تبلیغات در وبالگاشکال مختلف 

کنند که سهولت هایی را انتخاب میبیشتر افراد وبالگ .اندبلیغات از طریق ایمیل اشاره کردهها، ویدئوها و یا ت

 .فشن باشندها در زمینه مد و رو عالقه شخصی آندسترسی به آنها داشته و دنباله

آن  برخی دیگر تبلیغات را چنانچه با محتوای. های فشن دید بدی دارندتبلیغات در وبالگبرخی از افراد به 

از طریق  بسیاری از افراد تنها با کلیک کردن بر روی تبلیغات یک محصول. پسندندوبالگ متناسب باشد می

ها گران بودن محصول را دلیل این کار دانسته و برخی دیگر دوست برخی از آن. دهندوبالگ، خریدی انجام نمی

وبالگ ها به همراه تبلیغات یا . استدارند تجربه و جستجوی شخصی خودشان را در خرید محصوالت داشته 

کنند های فشن تبلیغ میهایی را که از طریق وبالگافراد نام شرکت برخی. بدون تبلیغات بستگی به عواملی دارد

پردازند، که این ین طریق به انجام تبلیغات خود میهای زیادی از اها شرکتر آنآورند زیرا از نظبه خاطر نمیرا 

های مصاحبه نشان داده ، مدل نهایی بدست آمده از داده2در شکل شماره  .روند روز به روز در حال افزایش است

 . دهدهای فشن را نشان میتبلیغات درون وبالگ کننده نسبت بهگیری مصرفاین مدل فرایند تصمیم. شده است
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 رادیرخ     یریگ می صت    دنیارف رادیرخ     یریگ می صت    دنیارف

دیرخ هنیزگ باختنا دیرخ هنیزگ باختنا تاعالطا یبایزرا تاعالطا یبایزرا تاعالطا یوجو تسج                                     تاعالطا یوجو تسج

            
           
       

            
           
       

       
            

   

       
            

   
                                                   

       
         
       

     
       
     
       

      
       
      
       

        
        
        
        

                                                                    

                                                                

            
     
            

     
                  

                  

                  

          

                  

    
                                                  

 

 های فشنگیری درون وبالگفرایند تص یم: 2شک  

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه 

 25برای این منظور  با . استهای فشن به تبلیغات درون وبالگ دانشجویاننگرش  مطالعه هدف این مقاله

های فشن ها در وبالگهای اجتماعی و فالوئرهای سلبریتیکه کاربران رسانههای فشن فالوئر وبالگی دانشجو

کنندگان تحلیل و قول مشارکتها نقلبعد از گردآوری داده. بودند به صورت هدفمند مصاحبه انجام گردید

ربردی برای تر همراه با پیشنهادات کاها به صورت جزئیدر این قسمت نتایج تحلیل داده. کدگذاری شدند

 .شودخواهند از این روش تبلیغ استفاده کنند ارائه میهایی که میشرکت

عوامل روانی، عوامل اجتماعی و عوامل  تأثیرتحت  با توجه به اطالعات ارائه شده انتخاب و خرید شخص

که به یک بر این باورند  دانشجویانداد که یک سری نشان   وام  روانیی مرتبط با هاتحلیل داده. استفردی 

وبالگ نویس بر اساس میزان محبوبیت و مخاطبی که دارد پیشنهاد تبلیغ در وبالگش داده شود و او خصوصیات 

اما نگرش برخی دیگر  . باشدبد نبوده که حتی کار مثبتی هم میآن کاال را با مخاطب در میان گذارد، نه تنها 

است وبالگ نویسان به خاطر منفعت خود، کیفیت کاال را مد نظر قرار نسبت به این موضوع منفی بوده و ممکن 

ها باید این موضوع را مد نظر شرکت .این تبلیغات شودصد در صد معکوس  تأثیرل منجر به ندهند و همین عام

نویس تغییر داده و وبالگقرار داده و در ابتدا نگرش منفی افراد به این موضوع را با ارائه اطالعات بیشتر درباره 
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شود که همچنین پیشنهاد می. د به آنها اعتماد بیشتری دارندنویسانی را برای این کار انتخاب کنند که افراوبالگ

کننده را  نیز توجه کنند که دارای کیفیت خوب بوده و منفعت مصرفکاالها و خدماتی را برای تبلیغ انتخاب 

 .داشته باشند

ندارد اقدام کند، به نوعی به  شتن چیزی که به آن اعتقاداگر وبالگ نویس به نویک عده بر این باورند 

گروهی دیگر به این کار به صورت یک حرفه نگاه کرده و باور داشتن یا نداشتن . فروش عقاید خود پرداخته است

در . دانندکننده میدهند و اثبات صحت و سقم کاال را به عهده خود مصرفبه کیفیت کاال را مدنظر قرار نمی

وبالگ نویس محصولی را دریافت کرده و پس از مدتی استفاده، عقیده  ،برای حل آن شود کهاینجا پیشنهاد می

 .دنخود را در مورد آن کاال ارائه ده

ها دریافت کاالیی را به رایگان از سوی شرکتنویسانی که بیشتر افراد نسبت به وبالگتصور به طور کلی، 

برخی از  افراد وقتی نسبت به کاالیی شناخت کافی نداشته باشند، به نظر، ایده و حتی . منفی استکنند، می

کنند، چرا که ترجیح می دهند چه درست چه غلط خودشان ان در مورد آن کاال، اعتمادی نمیتبلیغ وبالگ نویس

نویسان بخواهند که رضایت وبالگها از شود مدیران شرکتبا توجه به این تحلیل، پیشنهاد می .انتخاب کنند

های خود به نمایش بگذارند و مخاطبان را به کنندگان قبلی از محصوالت خریداری شده را در وبالگمصرف

گذاری بر روی تأثیرکنندگان قبلی تشویق نمایند که این مؤثرترین روش برای های مصرفبازدید از کامنت

 .باشدهای فشن میمخاطبین بالقوه وبالگ

-های فشن روی میبه تبلغیات وبالگدهد که بیشتر جوانان نشان میها داده  وام  فردیدر ارتباط با 

های فشن هفته برای مشاهده و خواندن وبالگبه طور میانگین، افراد معموالْ یک تا دو مرتبه در طول و  آروند

نویسان بیشتر جوانان را ها و وبالگست که شرکتا شود اینپیشنهادی که در اینجا عنوان می. گذارندوقت می

جوانان بیشتر به خرید آنها کاالهایی را تبلیغ کنند که مخاطب هدف محصوالت خود قرار داده و بیشتر آن نوع 

-ها و ارائه اطالعات جدید درباره محصوالت مصرفداشتن وبالگهمچنین با آپدیت نگه. تمایل نشان دهند

 . ها تشویق نمایندتر از وبالگریعکنندگان را به بازدید مجدد و س

ی هر سه وبالگ نویس، صاحبان تواند براها میتصور شخصی افراد اینست که تبلیغات و تجارت در وبالگ

نویسان و ها را برای وبالگها این ارزششود که شرکتبنابراین توصیه می. ها و مخاطبان پرمنفعت باشدشرکت

توانند با ارائه کامل نویسان نیز میوبالگها نشان داده که عنوان مثال تحلیل دادهبه . دنمخاطبان پررنگ تر نمای

توانند عالوه بر اد مخاطبان کرده و در آن صورت میاطالعات و جزییات واقعی محصوالت سعی بر جذب اعتم

ها و العات از وبالگتوانند با کسب اط مخاطبان نیز می. انجام کار مورد عالقه شان به کسب درآمد نیز بپردازند

 . تبلیغات موجود در آن اطالعات به روزی نسبت به تازه های بازار دریابند و روند خرید برایشان آسان گردد
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به . بگذارند تأثیرهای فشن توانند بر خرید افراد از وبالگعاملی دیگر است که می مر ع هایگروه     

از این طریق از محصول مورد نظر خرید کرده باشند،  بالقوهکنندگان عبارتی اگر دوستان و آشنایان مصرف

به با توجه به این مورد تبلیغات دهان  .باال خواهد رفتاند، افرادی که خرید اینترنتی انجام ندادهاحتمال خرید 

ها باید محصوالت و آشنایان انجام میگیرد بسیار حائز اهمیت است و شرکتدهان مثبت که از طریق دوستان 

-پیشنهادی که در اینجا می. کنندگان طراحی کنندها و نظرات مصرفسازی و مطابق با سفارشخود را شخصی

آفرینی یا خلق مشترک محصوالت و خدمات بپردازند و به همنویسان از طریق وبالگها ست که شرکتا شود این

 .مشتریان خود را در طراحی و تولید محصول درگیر نمایند

بسیاری از افراد صرفا جهت اطالع از مد و فشن، زیبایی و رفع دغدغه گیری خریدار یمتص فرآیند در 

بیشتر . پردازندو به جست وجوی اطالعات می های مد و فشن هستندپیگیر وبالگ ...وذهنی این که چه بپوشند 

ها در عالقه شخصی آنداشته و دنباله رو ها کنند که سهولت دسترسی به آنهایی را انتخاب میافراد وبالگ

نویسان عالقه مخاطبان خود را همواره در نظر داشته باشند و سعی شود وبالگتوصیه می. زمینه مد و فشن باشند

بهتر  .باشد را نسبت به قبل ارائه دهندهای جدیدتر که مد و فشن میبر این باشد که در هر فصل یا دوره طرح

دهد افراد ها نشان میتحلیل دادهها متناسب باشد چرا که ا محتوای وبالگها باست تبلیغات ارائه شده در وبالگ

ریزد هستند و تمرکز مخاطب را به هم میاما تبلیغاتی که ناخواسته  .پسندنداینگونه تبلیغات را بیشتر می

نویسان و هم برای بنابراین توجه به این مورد هم برای وبالگ. گیرداسب هستند و مخاطبان آنها را نادیده مینامن

  .ها مهم استشرکت

-از طریق وبالگ، خرید انجام نمی با کلیک کردن بر روی تبلیغات یک محصول در هنگام خرید افراد فقط

ها گران بودن محصول را دلیل این کار دانسته و برخی دیگر دوست دارند تجربه و جستجوی برخی از آن. دهند

گذاری روش قیمت شود کهپیشنهاد میبنابراین در اینجا . ته باشندرا در خرید محصوالت داش شخصی خودشان

-ها در نظر گرفته شود که خرید آنها از نظر مصرفمناسبی برای محصوالت و خدمات تبلیغ شده در وبالگ

عدم احاطه توسط تبلیغات یت جستجوی شخصی و ای به دلیل ارجحعده .کنندگان ارزش قیمتی داشته باشد

ها با تبلیغات مواجه نشوند زیرا این عامل منجر به کاهش تمرکزشان که در هنگام خواندن وبالگ دهندترجیح می

نویسان مطالبی را تبلیغ کنند در اینجا بسیار مهم است که وبالگ .شودها میوبالگ ر روی مطالب ارائه شده درب

اینگونه تبلیغات به صورت انتخابی توجه  چرا که. ها باشدکه بسیار مطابق با محتوای مطالب ارائه شده در وبالگ

 . نمایدبیشتر بازدیدکنندگان را جلب می
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