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Abstract
Objective: The present study was conducted to determine the effective factors in sharing
messages of non-profit organizations in social media. The present study tried to identify and
extract the main factors affecting the sharing of the message in social media, and also determine
their respective impact.
Methodology: This study was conducted using descriptive-survey method. For this purpose,
after extracting some of the most important factors influencing the sharing of messages in social
media based on exploratory study, the conceptual model of research was designed and after
determining the validity and reliability of the researcher-made questionnaire, 400 questionnaires
were distributed using stratified sampling method. 366 questionnaires constituted the basis of
data analysis. Structural equation method was used for data analysis.
Findings: Four hypotheses were in this study. All four hypotheses were confirmed. Data
analysis suggested that the involvement of emotions, social currency, practical value and
altruism had a direct and significant effect on sharing any message.
Conclusion: In a general summary of the variables studied, emotions, social currency, and
practical value of message and altruism play an important and effective role as variables in
sharing any message in social media. Thus if non-profit organizations opt for making their
voices heard in the multitude of messages shared on social media at any moment and its being
seen repeatedly they must strive to reach out to endless volunteers eliciting various emotional
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reaction-who have already been outside of the scope of their institutions. You must also connect
with your audience by highlighting the social currency of the message. Non-profit organizations
should be aware of the community's concerns and show enthusiasm about solving its problems
so as to motivate people to share their messages with friends to start an online conversation.
They should know that individuals tend to seem smart and informed in the eyes of others.
Consequently, enriching the content of the message, they can persuade their audience to share it
and expressing the concerns the society is already suffering from, they can trigger the altruism
in people and make them react accordingly.
Keywords: Information viral marketing, Sharing message, Non-profit organizations, Social
media.
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چکیده
مقدمه :مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمانهای غیرانتفاعی در رسانههای اجتماعی انجام شد .در این پژوهش تالش شد تا
ضمن شناسایی و استخراج عمدهترین عوامل مؤثر بر بازنشر پیام در رسانههای اجتماعی میزان تأثیر هر یک مشخص شود.
روششناسی :این پژوهش با روش «توصیفی -پیمایشی» انجام گرفت .پس از استخراج برخی از مهمترین عوامل مؤثر بر بازنشر پیامها در رسانههای
اجتماعی بر پایه مطالعه اکتشافی ،الگوی مفهومی پژوهش طراحی و پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته ،با استفاده از روش نمونهگیری
طبقهای تعداد  044پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد که  633پرسشنامه مبنای تحلیل دادهها قرار گرفت .برای تحلیل دادهها از
روش معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها  :در این پژوهش چهار فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که هر چهار فرضیه تأیید شد .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد درگیرکردن
«احساسات»« ،بعد اجتماعی»« ،ارزش کاربردی پیام» و «نوعدوستی» بر بازنشر پیام تأثیر مستقیم و معنیداری دارند.
بحث و نتیجهگیری :در یک جمعبندی کلی از متغیرهای مورد مطالعه میتوان گفت که احساسات ،بعد اجتماعی ،ارزش کاربردی پیام و نوعدوستی
بهعنوان متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر بازنشر پیام در رسانههای اجتماعی ایفای نقش میکنند .از اینرو ،سازمانهای غیرانتفاعی چنانچه بخواهند صدایشان
در میان انبوه پیامهای اطالعاتی که هر لحظه در رسانههای اجتماعی منتشر میشوند؛ شنیده شود و (بدین وسیله با دستیابی به داوطلبین و خیرین بالقوه که
پیشتر خارج از حوزه فعالیت یک مؤسسه بودهاند ،به منابع بیشماری دست یابند) باید واکنشهای احساسی چندگانهای را در افراد برانگیزند تا اطمینان پیدا
کنند پیام آنها در محملهای اطالعاتی گوناگون بارها و بارها دیده خواهد شد .همچنین باید از طریق پررنگ کردن بعد اجتماعی پیام با مخاطبان خود ارتباط
برقرار کنند .سازمان های غیرانتفاعی باید مطلع از شرایط جامعه و دغدغه مند نسبت به حل مسائل آن جلوه کنند تا افراد را برانگیزند پیام آنها را برای شروع
یک گفتگوی برخط با دوستانشان به اشتراک بگذارند .آنها باید بدانند افراد تمایل دارند در نظر دیگران فردی هوشمند و بامعلومات جلوه کنند؛ در نتیجه
میتوانند با غنیکردن محتوای کاربردی پیام ،مخاطبان خود را به بازنشر آن وادارند و از طریق بیان نگرانیها و دغدغههایی که در حال حاضر افراد جامعه از
آن رنج میبرند حس «نوعدوستی» انسانها را برانگیخته و آنها را وادار به واکنش کنند.
کلیدواژهها :بازاریابی ویروسی اطالعات ،بازنشر پیام ،سازمان غیرانتفاعی ،رسانههای اجتماعی
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مقدمه

میکنند .اید سدازمانهدانقد مهمدیدر
غیرانتفاعینقشیغیرقابلانکاردرجوامعانسانیایفا 
سازمانهای 

کاه فقروتوسعهزیرساختهایآموزشی،به اشتیودرمانیبازیمیکنن .بهعنواننمونهدرایدرانبدی 
از5میلیونخانوادهموردحمایتطدر مد دجوییکمیتدهامد ادامدا خمیندیقدراردارند (فتدا .)5935،
همچنی 93درص ازتما م ارسموجوددرایرانتوسطاعضاءانجم خیری م رسهسازساختهش هاسدت
(حافظی.)5933،مؤسسهخیریهحمایتازکودکانمبتالبدهسدرطان«محد »تداپایدانسدا 35بدی از
03222کودکمبتالبهسرطانراتحتحمایتهمهجانبهقراردادهاسدت(آسدنرری.)5931،هرچند اید 
آنهابهمنابعمادیوانسانیوابسدتههسدتن 
قبیلمؤسساتازنظران ازهوحوزهفعالیتمتفاوتن لیک همه 
وجهتایجادتحوالتمثبتاجتماعیوارائهخ ماتبهبخ هایگوناگونجامعه،برایپوشد هزیندههدای
اعانهدهن گاندارن ( هیرینزولوزن.)0220،5
جمعآوریش هاز 
جاریخودوابستریبسیارش ی یبهمنابع 
شرایطحا اقتصادیجوامعوگرفتاریآنهادررکودهایتورمی،سببته ی بقاوادامهفعالیتسازمانهای
غیرانتفاعیگردی هاستزیراهنرامیکهجامعهازنظراقتصادیآشفتهش هودچاررکدودمدیگدرددکداه 
آنهادادهمدیشدودومیدزان
میشود؛اعانهکمتریبه 
سازمانهایغیرانتفاعی 

گریبانگیر

درآم بیشترازهمه
آنهااگرزیادنشوددرهمانسطحقبلیباقیمدیماند (بندت،
تقاضایاعضایجامعهبرایاستفادهازخ مات 
موسلیوچودهاری.)0222،0قرارگرفت درچنی شرایطیدرکنارافزای روزافزوننیازجامعهبهخد مات
ازآنهادرخواسدتمندابعمناسدببدرای
پشتیبانیهایدولتسببگردی هاکنونبرایبسیاری 

آنهاوکاه 
مبارزهایدائمیدرآی (بن اپولیوسینگ .)53319

موریتهایشانبهصورت

انجا مأ
روشهایقد یمیازقبیدلجمدعآوریاعاندهدربمندز ،سدازمانهدای
ازای رو؛باتوجهبهناکارآم ی 
غیرانتفاعیبایستیبرایغلبهبرچنی شرایطیراهبردهایبازاریدابیکارآمد ترومدؤررتریاتخدا کنند کده
آنهاست.اسدتفاده
رسانههایاجتماعیباتأکی برفراین بازاریابیویروسیپیا جزءبهتری  
استفادهاصولیاز 
سازمانهایغیرانتفداعیکمد کند تدابدهصدورته فمند  بداجامعدهو

میتوان به
رسانههایاجتماعی 
از 
شیوههاییتازهبرایدستیابیبهداوطلبدی و
رسانههایاجتماعیباگشودن 
مخاطبانخودارتباطبرقرارکنن  .
بودهان ،مدیتوانند مندابعبدیشدماریدراختیدار
خیری بالقوهکهپی ترخارجازحوزهفعالیتی مؤسسه 
میتوانبهچال سدطلید اشدارهکدردکده
سازمانهایغیرانتفاعیقراردهن .بهعنوانشاه یبرای ادعا 

رسانههایاجتمداعی
توسطمؤسسهخیریهکم بهبیماراناسکلروزجانبیآمیوتروفی بهصورتویروسیدر 
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پخ ش .چال سطلی دربازهزمانیکوتاهی15/2میلیوندالراز393هزاراعانهدهن هج ی جمعآوری
سسههایمرتبطبابیماریاسکلروزجدانبیآمیوتروفید شد .
کردوباعثکم هایمالیبسیاریبهدیررمؤ 
باای حا بهنظرمیرس یکدیازمهد تدری چدال هدایپدی رومؤسسداتغیرانتفداعیدربدهکدارگیری
رسانههدایاجتمداعیمنتشدر
رسانههایاجتماعیای استکهچرونهدرمیانانبوهپیا هایکههرلحظهدر 

آنهاشنی هشود.باتوجهبهای مسئلهدرکای کهچهعدواملیکداربررابرمدیانریدزدکده
میشون ؛ص ای 

پیامیرابادوستانوآشنایانخودبهاشتراکبرذارد؛حائزاهمیتاست.بنابرای ،ای پژوه بهدنبا یدافت 
عواملیاستکهدربازنشرپیا ی سازمانازجملهسدازمانهدایغیرانتفداعیبدارویکدردبازاریدابیویروسدی
اررگذاراست .

پیشینه پژوهش
 -1بازاریابی ویروسی

1

نفو روزافزوناینترنتدرزن گیانسانهاسببش هتع ادزیادیازافرادبرایمطلدعشد نازاخبدار،انجدا 
پژوه  ها،مشاه هوضعیتهواوبسیاریاموردیررازاینترنتبهعنوانمنبدعاطالعداتیاسدتفادهکنند لدذا
برایای قبیلافرادتوصیههایدوستانیکیازمنابعاصلیاطالعاتیاست.ای شرایطج ی سببایجادندو 
تازه ایازارتباطاتبازاریابیش هکهبهبازاریابیویروسیمرسو گردی هاست.اصطال بازاریابیویروسیبرای
نخستی بارتوسطجروتزونودرپدردر5333مطدر شد (نایدت)1999 ،0ومدیتدوانآنرافرآیند ارسدا 
پیا هایبازرگانیشرکتتوسطمشتریانبرایدوستان،خانوادهوهمکارانشانتعرید کدرد(الدونوتدراور،9
ورسانههایاجتماعیتأریرمشتریانراازدایرهدوستانوآشنایانفراتربدردهو

.)0225ظهورارتباطاتبرخط
بهآشنایاندوروحتیافرادغریبهرسان هاست(دوآنووینستون.)0222،1ازسویی،تفاوتبازاریابیویروسدی
جایاستفادهازرسانههایجمعیبهعندوانوسدیله

بابازاریابیسنتیدرتکیهآنبرتبلیغاتدهانبهدهانبه
انتقا پیا است.درای نو تبلیغاطالعاتمربوطبهبرن ،محصوالتوخ ماتید شدرکتمانند ویدروس
منتقلش هوبرایخری ارانبالقوهفرستادهمیشود.آنهانیدزآناطالعداترابدرایدیردرخرید ارانبدالقوه
ارسا میکنن ؛بنابرای بهسرعتشبکهگستردهایازمخاطبانساختهمدیشدود(دوبدل،تلمدانوبورلند ،5
.)0225یکیازدالیلاصلیارربخشیبازاریابیدهانبهدهانگذشت آنازفیلتر«افرادیشبیهمد »اسدت.

1. viral marketing
2. Knight
3. Laudon and Traver
4. DuAn and Whinstone
5. Dobele, Toleman and Beverland
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بنابرای اگرافرادیدرموقعیتهاوباسالیقمشترکاستفادهازمحصو یاخد متیرادوسدتداشدتهباشدن 
بقیهافرادنیزدوستدارن آنراامتحانکنن (آلسوپ،باسدتوهوسدکینز.)0223،5همدانطورکدهروسد 0
()0222بیانمیکن خری بخشیازی فرآین اجتمداعیاسدتوتنهدارابطدهایبدی خرید اروفروشدن ه
نمیباش ؛بلکهبسیاریازآشنایاناطرافمشتریبااطالعاتیکهدراختیاراومدیگذارند ونفدو یکدهبدراو
دارن درفرآین خری تأریرگذارهستن .اماسؤا مه اینجاستکهچهعواملیباعثمیشودافدرادپیدا هدارا
بازنشرکنن .مطالعهمبانینظریوپیشینهپژوه (ج و )5نشانمیده «احساسات»«،بعد اجتمداعی»،
«ارزشکاربردیپیا »و«نو دوستی»مه تری عواملدربازنشری پیا هستن  .
 1-1احساسات

احساساتاصلیتری عاملدربازنشری پیا خوان همیشود.هیث،بلواسدترنبر )0225(9دریافتند 
افرادپیا رابرایایجاداحساسمثبتدربی یک یررمنتشرمیکنن .شباهتیکهبرارربهاشدتراکگذاشدت 
میده .فلپس،لدوئیس،موبیلیدو،پدریو
آنهاراافزای  
احساساتبی افرادایجادمیشودنزدیکیودوستی 
روم )0221(1دریافتن کاربراناینترندتزمدانیپسدتالکترونیکدیرابدرایدیردرانارسدا مدیکنند کده
آنهادرگیرش هباش  .
احساسات 
دوبل،لین گری ،بورلن ،وانها وویج )0223(5درپاس بهای سؤا کهچدرامدرد پیدا ویروسدیرا
بازنشرمیکنن ؛دریافتن افرادبهصورتعاطفیواحساسیباپیا ارتباطبرقرارمیکنن .بندابرای ،پیدا هدای
بازاریابیبای ارتباطیاحساسیبی برنامهتبلیغاتی1وبینن گانبهوجودآوردتابدهصدورتگسدتردهمنتشدر
شود.چی3وهمکاران()0223بیانداشتن موفقیتی برنامهتبلیغاتیویروسیبیشترازآنکهبهاطالعدات
برن یامحصو بستریداشتهباش بهسرگر کنن گیواحساساتیکهدرآنبهکاررفتهاسدتبسدتریدارد.
آنهادریافتن پیا هاییبامحتوایلذتبخ بیشترازطریقپستالکترونیکیبازنشرمیشون .همسوبااید 
دی گاه،برگرومیلکمان)0223(2برای باورن کهافرادتمایلدارن مطالبیکهاحساسداتمثبدت،خشد یدا
اضطرابراتحری میکنن ؛منتشرکنن وبدهانتشدارمطالدباند وهناکتمایدلن ارند .بدرون3وهمکداران
معنیدارییافتن .برگرواسدچوارتز52
()0252نیزبی طنزآمیزبودنتبلیغبامیزانبازنشرآنرابطهمثبتو 

1. Allsop,Bassett and Hoskins
2. Rosen
3. Heath, Bell and Sternberg
4. Phelp, Lewis, Mobilio, Perry and Raman
5. Dobele, Lindgreen, Beverland, Vanhamme and Wijk
6. marketing Campaign
7. Chiu
8. Berger and Milkman
9. Brown
10. Berger and Schwartz
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()0255بهای نتیجهرسی ن کهمحتواهاییکهاحساساترابهش تدرگیرمیکنن بهسدرعتبدهصدورت
آنهااحساساتخاصیازقبیلوحشت،عشق،عصدبانیتواضدطرابمدارا
ویروسیبازنشرمیشون .ازدی گاه 
میدهن .افزونبرای ،پیا هداییبدا
بهوجودآوردهسوق 
بهحرکتوبازنشرعاملیکهای احساساترادرما 
لح احساسیمثبتبیشتری میزانانتشاررابهخوداختصاصمیدهن .پدژوه فد 5وهمکداران()0259
بهصورتویروسیفراه کدرد.
درکدقیقتریدرخصوصنق خش ،ترس،شادیونفرتدربازنشرپیا ها 
میشود.برای پایه،عصبانیتیکهپدس
سریعترازاحساسشادیمنتشر 
نتایجپژوه نشاندادکهعصبانیت 
ازآناحساسشادیباش تواناییبالقوهبسیاریبرایمنتشرش نبهصورتویروسدیدارد.درمقابدل،تدرس
تأریرویروسیکمیدربازنشرپیا هادارد.همسوباای دی گاه،تاکر)0251(0دریافتوی ئوهاییکهطنزآمیدز
میشون .
هستن بهمیزانبیشتریبازنشر 
 2-1بعد اجتماعی

3

هومنز)5352(1روابطاجتماعیرابهعنواننوعیمبادلهکاالدرنظرگرفتوبیانداشتمحتواهاییکده
آنهدا
ارزشکاربردیدارن برایتبادالتاجتماعیارزشمن هستن وافرادممک استبرایتباد بایکد یرر 
رابازنشردهن .فی وپرایس)5332(5بیانداشتن ارتباطاتبی افراداغلبمه تدری منبدعدسدتیابیبده
اطالعاتاست.افرادممک استبهقص ایجادتغییراتاجتماعیوسدودمن بدودنبدرایدوسدتان،خدانوادهو
آشنایانپیامیرامنتشرکنن .فلپس،لوئیس،موبیلیو،پریوروم )0221(1دریافتن رایجتری انریزهایکده
افرادازانتشارپستهایالکترونیکیدنبا میکنن تمایلبهارتباطاتداشت بادیرراناست.هدوودمپسدی3
()0252درپژوه خودنیازبهعضویازی گروهبودنرابهعنوانیکیازدالیلبالقوهبرایبازنشرپیدا هدا
برشمردن .برگروشوارتز)0255(2نیزیکیازعواملیکهسببمیگرددبرخدیپیدا هدابدهصدورتویروسدی
نمیکنی کدهباعدثشدوددرنظدرافدراد
منتقلشون رامعیاراجتماعیمیدانن .ازای رو،ماچیزیرابازنشر 
جامعهنادانجلوهکنی ؛بلکهتمایلداری پیا هاییراکههوشمن انه،جذابوخند هداریدادارایموضدوعات
روزهستن رامنتشرکنی تاتصویریخردمن انه،جذابومطلعازاوضا جامعهازخوددر ه مخاطدببده
به صورتمستقی بدرانتشدار
جایگذاری .استنرس )0255(3نیزدرپژوه خوددریافتیکیازعواملیکه 
پیا تأریرمیگذاردمعیاراجتماعیاست.اودربخ معیاراجتماعیبیدانداشدتافدرادپیدا هداییرابازنشدر
1. Fan
2. Tucker
3. social currency
4. Homans
5. Feick and Price
6. Phelp, Lewis, Mobilio, Perry and Raman
7. Ho and Dempsey
8. Berger and Schwartz
9.Stenersen
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میکنن کهمحتوایآنهاازدغ غههایشانحمایتمیکن ؛باعثتوسعهروابطمیانفدردیمدیشدود؛باعدث
میشودبیشترباجهانپیرامونشاندرارتباطباشن ؛ودرنهایتفردنسبتبهخودودغ غدههدای احسداس
میکن  .
بهتریپی ا 
 3-1ارزش کاربردی 1پیام

گودسوووجینکی)0222(0یکیازاصلیتری دالیلبازنشرویروسیپیا هارادرارزشکاربردیو اتی
آنهاوبرخورداریازاطالعاتمفی برمیشمارن .برگرواسچوارتز)0255(9باای ادعاکدهمداپیدا هداییرا
بازنشرمیکنی کهاجزاءمفی یدارن ،یکیازعواملمؤرربربازنشرویروسدیبرخدیپیدا هداراارزشعلمدی
آنهامیدانن .درهمی راستا،نتایجپدژوه برگدرومیلکمدان)0223(1نشداندادمقالدههداییکدهحداوی
اطالعاتکاربردیسودمن هستن احتما بیشتریداردکهدرفهرسدتبیشدتری ارسدا شد ههدادرسدایت
نیویورکتایمزقرارگیرن .ازای رو،استنرس )0255(5نیزدارابدودنارزشکداربردیرابدهعندوانیکدیاز
رسانههایاجتماعیبرشمردهاست .
انریزههایروانشناسیپایهدرانتشارپیا هادر 

 4-1نوعدوستی

نو دوستیبهصورتنیازبهحفظروابطرضایتبخ تعری میشود.زمانیکهافراددرپدیپاسد دادن
بهنیازنو دوستیخودهستن بهبرقراریروابطیگر وشخصیتمایدلدارند .وجینکدیوگدودس)0222(1
یکیازدالیلانتشارپیا هارااه افانساندوستانهبیانمیکنن .هوودمپسدی)0252(3نیدزندو دوسدتیرا
بهعنوانیکیازانریزههایکاربرانازبازنشرمحتواهایاینترنتیبرشمردن .همسدوبدااید دید گاه،موندارو
رسانههایاجتماعیرانو دوستیمیدانن .بنابرای بدا
جاکوبس )0251(2یکیازدالیلاصلیانتشارپیا در 
میتوانم عیش کهنو دوستیبربازنشرپیا اررگذاراست .
توجهبهادبیاتموضو  
درادامه،بهمنظورارائهپیا تکمیلیبیشتردرای حوزه؛برخیدیررازپژوه هایمدرتبطبداپدژوه 
یافتههایآندرقالبج و 5ارائهش هاست :
حاضرو 

1. practical value
2. Wojnicki and Godes
3. Berger and Schwartz
4. Berger and Milkman
5. Stenersen
6. Wojnicki and Godes
7. Ho and Dempsey
8. Munar and Jacobsen
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جدول  .1ارائه برخی از پژوهشهای مرتبط با پژوهش حاضر
عنوان پژوهش
هومنز1391 ،

هدف پژوهش

یافتهها

بررسی این موضوع که چه فرآیندی اتفاق مای افتاد محتواهااایی کااه ارزش کاااربردی دارنااد باارای تبااادالت
وقتاای دو یااا چنااد نفاار در موقعیاات متقاعااد کااردن اجتماعی ارزشمند هستند و افراد ممکن است برای اینکاه
بخواهند با یکدیگر تبادل کنند آنها را منتشر میکنند.
یکدیگر قرار میگیرند.

فیاااک و پااارایس ،بررسی فرآیند انتقال اطالعات
1317
هیاااا  ،باااال و بررسی انتشار ویروسی افسانههای شهری
استرنبرگ2441 ،

افراد ممکن است باه قصاد ایجااد تغییارات اجتمااعی و
سودمند بودن برای دوستان ،خانواده و آشانایان پیاامی را
منتشر کنند.
افراد پیامها را برای ایجاد احساس مثبت در بین یکادیگر
منتشر میکنند.

فلا ا س ،لاااوئیس ،به دست آوردن درکی روشان از انگیازههاا و رفتاار کاربران اینترنت زمانی ایمیلای را بارای ساایرین ارساال
می کنند که یکای از احساساات شاادی ،بااهوش باودن،
«موبیلیااو ،پااری و افرادی که ایمیلها را بازنشر میکنند.
هیجان ،مرتبط بودن و الهام گرفتن را تجربه کنند.
رومن2440 ،
پااورتر و همکاااران ،بررسی تفااوتهاای تبلیغاات تلویزیاونی و تبلیغاات تبلیغااات ویروساای بااه شاادت بااه داشااتن محتااوای
تحریککننده برای انتقال پیام وابسته هستند.
ویروسی
2443
عصبانیتی که پس از آن احسااس شاادی باشاد تواناایی
بالقوه بسیاری برای منتشر شدن به صورت ویروسای دارد
و احساس ترس تأثیر ویروسی کمی دارد.
دلیل انتشار زیاد بعضی پیامها به خاطر ارزش ذاتی آنهاا
و اینکه پیام مفیدی را دربردارند میباشد.

دوباال و همکاااران ،بررسی تاأثیر پیاام هاای ویروسای شاامل احسااس
شگفتی ،لذت ،غم ،ترس و نفارت بار کم این هاای
2447
تبلیغاتی و میزان انتشار آنها
ووجینکی و گاودن ،پیش بینی و نشان دادن تماایالت مصار کننادگان
برای ایجاد بازاریابی دهاان باه دهاان تحات تااثیر
2441
انگیزههای منجر به تلقی از خود
برگااار و میلکاااان ،بررسی عوامل اثرگذار بار انتشاار ویروسای مطالاب افراد تمایل دارند مطالبی که احساسات مثبت یا خشم یاا
اضطراب را تحریک میکنند منتشار کنناد و تماایلی باه
وبسایت روزنامه نیویورک تایمز
2443
انتشار مطالب اندوهناک ندارند.
عنصر طنزآمیز بودن با درگیر و عجین شدن مخاطاب باا
باارون و همکاااران ،بررسی تاثیر کمدی در حوزه تبلیغات
تبلیغ ،بهحافظه س ردن پیام نام تجااری و میازان بازنشار
2414
تبلیغات رابطه مثبت دارد.
هاااو و دم سااای ،بررسی انگیازههاای کااربران از بازنشار محتواهاای چهار دلیل بالقوه برای بازنشر پیامها:
 -1نیاز به عضوی از یک گروه بودن
اینترنتی
2414
 -2فردگرایی
 -6نوعدوستی
 -0نیاز به رشد شخصی
اسکلرو بولز 2411 ،بررسی تاثیر محتوای احساسی پیام بر میزان بازنشار پیامی با لحن احساسی مثبت بیشترین میزان انتشار را باه
خود اختصاص میدهند.
آن
برگاار و اسااچوارتز ،یافتن دالیل اینکه چرا برخی موضوعات مورد توجاه شش عامل مؤثر در انتشار ویروس پیام:
انسانها قرار میگیرند و به صورت ویروسی در باین  -1معیار اجتماعی
2411
 -2محرکها
افراد منتشر میشوند
 -6احساسات
 -0ارزش علمی
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عنوان پژوهش
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یافتهها

هدف پژوهش

 -9داستانها
 -3معیارهای آشکار و عمومی
فاان و همکاااران ،تاثیر احساسات در انتشار پیام ها باا بررسای کلماات عصبانیتی که پس از آن احسااس شاادی باشاد تواناایی
بالقوه بسیاری برای منتشر شدن بصاورت ویروسای دارد.
کلیدی بهکار رفته در توئیتهای پربازدید
2416
احساس ترس تاثیر ویروسی کمی دارد.
ویدئوهایی که طنزآمیز هستند به میزان بیشاتری بازنشار
میشوند.

تاکر2410 ،

چرا برخی ویدئوها بصورت ویروسی بازنشر میشوند؟

استنرسن2419 ،

بررسی انگیرههای روانشناسی پایه در انتشار پیاام در سه عامل مؤثر در انتشار ویروسی پیام:
 -1معیار اجتماعی
رسانههای اجتماعی
 -2ارزش کاربردی
 -6احساسات

همانطورکهازمطالعهپیشینهپژوه ومرورتحقیقاتارائهش هدرج و شمارهی استنباطمیشود
خالءمطالعاتیکهدری فرآین بهصورتجامع،ادغا ش هومنسج بهشناساییوبررسیتأریرعوامل
اررگذار بر بازنشر پیا در رسانههای اجتماعی بپردازد کامالً مشهود است .از ای رو مطالعه حاضر با گا 
برداشت در راستایتحقیقات گذشته،عالوهبرجمعآوریهمهعواملاز طریقادبیاتپژوه ،بهبررسی
هایسازمانهایغیرانتفاعیپرداختهاست .

منسج همهآنهادرحیطهپیا 
بر مبنای مبانی نظری و پیشینه  کر ش ه در ای پژوه

به منظور تعیی نو رابطه بی متغیرهای
و  

فرضیههایموردبررسیبیانش هاست.

موردمطالعه؛درادامه

فرضیههای پژوهش

بر پایه آنچه پی تر گفته ش  ،فرضیه های زیر در راستای تعیی عوامل اررگذار بر بازنشر پیا ی 
هایغیرانتفاعیدررسانههایاجتماعیمطر میشود :


سازمانازجملهسازمان
-5درگیرکردناحساساتبهصورتمستقی ومعنیداریبربازنشرویروسیپیا تأریرگذاراست .
-0بع اجتماعیبهصورتمستقی ومعنیداریبربازنشرویروسیپیا تأریرگذاراست .
-9ارزشکاربردیبهصورتمستقی ومعنیداریبربازنشرویروسیپیا تأریرگذاراست .
-1نو دوستیبهصورتمستقی ومعنیداریبربازنشرویروسیپیا تأریرگذاراست .
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روششناسی پژوهش
 -روش پژوهش

ای پژوه ازنو کاربردیوازلحاظنحوهگردآوریدادهها«توصدیفی-پیمایشدی»اسدت.درراسدتای
آزمونفرضیههاوبررسیرابطهمیانمتغیرهایمطر ش ه،ازآمارهایتوصدیفیواسدتنباطیاسدتفادهشد .
تحلیلدادههایپژوه نیزبااستفادهازنر افزارلیزر انجا ش .ازآنجاکهجوانانبدی 52تدا03سدا بدا
فناوریبزر ش هان وحتیتفاوتبی دنیایآنالی وآفالی برایشاننامحسدوساسدت(ریندی)0221،5و
بیشتری میزاناستفادهازاینترنترادربی نسلهایمختل دارن لذادانشجویاندانشراهفردوسیمشه به
عنوانجامعهآماریپژوه انتخابش .برپایهآماربهدستآم هازمرکزآموزشدانشراهفردوسدیمشده ،
تع اددانشجویانای دانشراهدرهمهمقاطعتحصیلینزدی به05222هزارنفربدود.تعیدی حجد نمونده
برپایهج و کرجسیومورگانانجا ش .مطابقج و ،حج نموندهنباید کمتدراز932نفدرباشد .بدرای
گیریتصادفیطبقهایتوزیعش ؛بهای ترتیدبکده


پرسشنامهبهروشنمونه
دستیابیبهح اقلنمونه122،
پرسشنامههادرهردانشک هبهتناسبتع اددانشجویانتوزیعگردی 932.پرسشنامهبرگشتدادهش کدهاز
موردازپرسشنامههدایرسدی هبدهصدورت

بی آنها911پرسشنامهمبنایتحلیلقرارگرفت.ازآنجاکه55
نیمهپاس دادهش هبودوحج زیاددادههایازدسترفتهدرآنهاتحلیلرادچاراشکا میکرد،بهناچاراز
بررسیآنهادرای تحقیقجلوگیریش و911پرسشنامهمبنایعملقرارگرفت .


 -روش گردآوری دادهها

بددرایگددردآوریدادههدداازدوروشکتابخانددهایوپرسشددنامهاسددتفادهشد .درروشکتابخانددهایپیددا 
سودمن یازطریقمطالعهوبررسیمقالههایمرتبطباموضو بهدسدتآمد .بدااسدتفادهازاید یافتدههدا،
پرسشنامهپژوه ت وی ش .ای پرسشنامهاز01سؤا تشکیلش هبودکهبهبررسینظدرپاسدخرویاندر
خصوصمتغیرهایالرومیپرداخت.برایسنج رواییپرسشنامهازرواییصوریومحتواییاستفادهشد .از

آنجاییکهگویههایپرسشنامهازمبانینظریوپژوه  هدایگذشدتهاسدتخراجشد هبدودوافدرادمطلدعو
خبرگان،سؤا هایپرسشنامهراازنظرکمیتوکیفیتتأیی کردهبودند ،پرسشدنامهدارایروایدیمحتدواو
رواییظاهریبودزیرابررسیانجا ش هبرتوانمن یسنج ابزاران ازهگیریازجهتظاهریمانن روش و
ب ونابها بودنسؤ االتصحهگذاشدتهبدود.بدرایپایداییپرسشدنامهبدااجدرایپدی آزمدوندرمدورد92

1. Reinie
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پاس دهن ه،شاخصضریبآلفایکرونباخبرایکلپرسشنامه2/22محاسبهش .ضریبآلفایهدی ید از
عواملپژوه ،کمتراز2/35نبود .

یافتههای پژوهش
 -اطالعات توصیفی

میانری سنیپاس دهن گان01سدا بدود52.درصد پاسد دهند گانرازندانو10درصد رامدردان
تشکیلدادهبودن 13.درص پاس دهن گاندرمقطدعکارشناسدی01،درصد کارشناسدیارشد و3درصد 
دکتریبودن .اطالعاتتوصیفیعواملپژوه درج و 0نشاندادهش هاست:

جدول  :2پیام توصیفی عوامل پژوهش
عوامل پژوهش

میانگین

انحرا معیار

واریانس

بازنشر پیام

0/21

4/73

4/32

احساسات

0/44

4/11

4/77

بعد اجتماعی

0/14

4/79

4/93

ارزش کاربردی پیام

6/09

4/17

4/73

نوعدوستی

6/72

1/41

1/42

 -آزمون الگوی مفهومی پژوهش

بهمنظورآزمونالرویمفهومیپژوه ازنر افزارمعدادالتسداختاریاسدتفادهشد .ابتد اعوامدلدر
نر افزاراسپیاساستعیی وازطریقنر افزارلیزر دربخ پرلیسبهصورتدادههایمخدتصندر افدزار
لیزر قراردادهش .سپسازطریقسادهسازیودرنهایتبهکدارگیریندر افدزارلیدزر بدهطراحدیالردوی
رگرسیونیپرداختهش .ای الرونشاندهن هروابطبی متغیرهایمستقلبامتغیروابستهوهمچندی روابدط
بی متغیرهایمستقلباهم یرراست.الروهایرگرسیونیاغلبی متغیروابستهدارن وروابدطمسدتقی را
نشانمیدهن .آمارهمتناظراررمتغیرهایمستقلبروابستهراگاماوآمارهمتناظرروابطمتغیرهدایمسدتقل
فیمیباش .همچنی ،شاخصهایمتع دیبرایبرازشالرودرای رویکرد؛ازجملهکیدووریشهمیدانری 
مجذورخطایبرآورد5کهدرای الرورگرسیونیبهخاطراشبا الرومقادیریبدهآنهداتعلدقنررفدت؛وجدود
دارد .

1. RMSEA
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آزمون فرضیههای پژوهش

الرویپژوه (شکل)5نشانمیده کهنو دوستیباضریبتأریر2/01بیشتری تأریررابدربازنشدر
پیا داشتهاست.ارزشکاربردیپیا واحساساتبهترتیببا2/09و2/00بربازنشدرپیدا تأریرگدذاربدوده
است.بع اجتماعیباضدریبتدأریر2/55کمتدری تدأریررابدربازنشدرپیدا داشدتهاسدت.درنتیجدهتمدا 
فرضیههایپژوه تأیی میشود :

فرضیه:5ارراحساساتبربازنشرپیا 
احساساتتأریرمعنادارومستقیمیبربازنشرویروسیپیا دارد(t=1/11و)  =2/00دارد؛لذافرضدیه5
تأیی میشود .
فرضیه:0ارربع اجتماعیبربازنشرپیا 
بع اجتماعیتأریرمعنادارمستقیمیبربازنشرویروسدیپیدا (t=9/33و)  =2/55دارد؛لدذافرضدیه0
تأیی میشود .
فرضیه:9اررارزشکاربردیپیا بربازنشرپیا 
ارزشکاربردیپیا تأریرمعنادارمستقیمیبربازنشرویروسیآن(t=1/05و)  =2/09دارد؛لذافرضیه9
تأیی میشود .
فرضیه:1اررنو دوستیبربازنشرپیا 
نو دوستیتأریرمعنادارمستقیمیبدربازنشدرویروسدیپیدا (t=1/30و)  =2/01دارد؛لدذافرضدیه1
تأیی میشود .




احساسات

0/22
بعد اجتماعی




ارزش کاربردی



پیام



نوعدوستی




0/51

بازنشر ویروسی پیام

0/22
0/22

شکل  .1ضرایب مسیر الگوی پژوهش
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احساسات
0/33
بعد اجتماعی




ارزش کاربردی
پیام

6/37

بازنشر ویروسی پیام

0/21
0/32

نوعدوستی
شکل  .2مقادیر  tالگوی پژوهش

نتیجهگیری

برمبنایآنچهگفتهش ،ازآنجاکهرسانههایاجتماعیبهاصلیتری وسدیلهارتبداطیانسدانهدابدایکد یرر
تب یلش هان ،سازمانهایغیرانتفاعیمیتوانن ازتوانارتباطیای رسانههابرایایجادروابدطمسدتحک بدا
هایغیرانتفاعیمیتوانن باکمد رسدانههدای


سازمان
خیری فعلیویاجذبداوطلبی ج ی استفادهکنن .
اجتماعیبهصورته فمن باجامعهه فخودارتباطبرقرارکنن .بااید حدا مهد تدری چدال پدی رو
کارگیریرسانههایاجتماعیای استکهچرونهدرمیانانبوهپیا هداییکدههدر

مؤسساتغیرانتفاعیدربه
آنهاشنی هشود.بنابرای ؛ای پژوه بهدنبا تعیدی 
هایاجتماعیمنتشرمیشون ؛ص ای 


لحظهدررسانه
عواملاررگذاربربازنشرپیا سازمانهایغیرانتفاعیبود.مطالعهادبیاتموضو نشانداد«احساسات»«،بعد 
اجتماعی»«،ارزشکاربردیپیا »و«نو دوستی»مه تری عواملدربازنشرویروسیپیدا هسدتن .بدرپایده
بررسیانجا ش هدرمتون،الرویمفهومیپژوه وفرضیههایآنت وی گردید .تجزیدهوتحلیدلدادههدا
نشانداددرگیرکردن«احساسات»بربازنشرپیا تأریرمستقی ومعنیداریدارد.ب ی معنیکههرچهپیدا 
میشود.ای یافتهبانتایجپدژوه 
هایاحساسیبیشتریرادرافرادبرانریزدبهمیزانبیشتریبازنشر 

واکن 
هیث،بلواسترنبر )0225(5؛فلپس،لوئیس،موبیلیو،پریوروم ،)0221(0دوبل9وهمکداران()0223؛
چی1وهمکاران(«،)0223برگر»ومیلکان)0223(5اسکلروبولز،)0255(1ف 3وهمکاران()0259وتاکر2
()0251دری راستاقراردارد.رویکردروانشناسیرویکردغالبدرتعیی عامل«احساسات»بهعنوانعامدل
1. Heath, Bell and Sternberg
2. Phelp, Lewis, Mobilio, Perry and Raman
3. Dobele
4. Chiu
5. Berger and Milkman
6. Eckler and Bolls
7. Fan
8. Tucker
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مؤرربربازنشرپیا میباش .زیرادروهلهاو وفارغازبحثرسانههدایاجتمداعی«احساسدات»جدزءعوامدل
برانریزانن هفیزیولوژی ووادارکنن هانسانبهفعالیتمیباش .برگرومیلکمان.)0223(5ازآنجداکدهعامدل
احساساتجزوعواملمؤرربرشکلگیریروابطاجتماعیاسدتوبازنشدرپیدا دررسدانههدایاجتمداعینیدز
اجتماعیبهحسابمیآی مدیتدوانعامدلاحساسداتراازاید حیدثنیدزمدؤرر

گونهایازتبادالتانسانی-
دانست.انسانهاتمایلدارن آنچهتجربهکردهان یاباعثرنجشانش هاسترابادیررانبهاشدتراکبرذارند 
تابهای وسیلهروابطاجتماعیقویترونزدی تریباآنانبرقرارکنن (پیترزوکاشیما.)0223،
سازمانهایغیرانتفاعیبههنرا تولی محتدواتدالشکنند واکدن هدای

برای اساسپیشنهادمیشود
احساسیچن گانهایرادرمخاطببرانریزن تااطمینانیابن پیا آنهابارهاوبارهادی هخواه ش .ازطرف
دیررمیتوانپیشنهادکردبنابهتحقیقاتبارتوراسل()5332کهاحساساتراعدالوهبدردوبعد مثبدتو
منفیبودنازنظرمیزانبرانریختریفیزیولوژید نیدزطبقدهبند یکردند تحقیقداتآتدیدرزمیندهنقد 
احساساتدربازنشرپیا احساساترابهچهارگونهمثبتبابرانریختریک ،مثبتبابرانریختریزیاد،منفدی
بابرانریختریک ومنفیبابرانریختریزیادتقسی نمودهواررهرک ا ازگروههارابدهصدورتج اگاندهبدر
بازنشرپیا ان ازهگیرینماین  .
دادههانشانداد«بع اجتماعی»بربازنشرپیا تأریرمستقی ومعنیداریدارد؛ ب ی 
تجزیهوتحلیل 
معنیکههرچق رپیا موردنظر بهمیزانبیشتریازدغ غههایافرادحمایتکن ودرراستایاتفاقاتو
رون های روز باش به میزان بیشتری بازنشر میشود که ای نتیجه با یافتههای هومنز ،)5352( 0فی و
پرایس ،)5323( 9فلپس ،لوئیس،موبیلیو،پریوروم ،)0221( 1هوودمپسی،)0252( 5برگرواسچوارتز1
( )0255واستنرس  )0255( 3همسواست.طبقتحقیقواسکووفرج)0225( 2آد هاازچیزیکهمبادله
دستمیآورن افزای 

میکنن انتظارپاداشدارن ویکیازپاداشهاییکهازبازنشرپیا براییک یرربه

اعتمادبهنفسوتقویتبع اجتماعیشاناست .
سازمانهدایغیرانتفداعیازطریدقپررندگکدردن«بعد اجتمداعی»پیدا بدا

ازای روپیشنهادمیشود
سازمانهایغیرانتفاعیبای مطلعازشرایطجامعهودغ غهمن نسدبتبدهحدل

مخاطبانارتباطبرقرارکنن .
آن هارابدرایشدرو ید گفتردویبدرخطبدادوستانشدانبده
مسائلآنجلوهکنن تاافرادرابرانریزن پیا  

1. Berger and Milkman
2. Homans
3. Feick and Price
4. Phelp, Lewis, Mobilio, Perry and Raman
5. Ho and Dempsey
6. Berger and Schwartz
7. stenersen
8. Wasko & Faraj

53

کتابداری و اطالع رسانی ،دوره  ،22شماره  ،1شماره پیاپی  ،58بهار 1935

اشتراکبرذارن .سازمانهایغیرانتفاعیبای درنظرداشتهباشن افرادچنانچدهب انند پیدامیبدرایدوسدتان
آنرابازنشرنمیکنن  .

آنهااهمیتن ارد؛

افزونبرای ،تجزیهوتحلیلدادههانشانداد«ارزشکداربردیپیدا »بدربازنشدرآنتدأریرمسدتقی و
معنیداریداردب ی معنیکههرچق رپیا دارایاطالعاتمفی وکاربردیبیشتریباش بهمیزانبیشدتری
بازنشرمیشودکهای یافتهباپدژوه ووجینکدیوگدودس،)0222(5برگدرواسدچوارتز،)0255( 0برگدرو

توجهانسانهابدهارزشکداربردیومنفعتدی

میلکمان )0223(9واستنرس )0255( 1دری راستاقراردارد.
شانمیبرن گستردهترازحدوزهرسدانههدایاجتمداعیاسدت.تحقیقدات


هایارسالی
کهمخاطبانآنهاازپیا 
نشانمی ده دردنیایآفالی نیزافرادتنهابهای دلیلرستورانیرابهیکد یررمعرفدیمدیکنند یدابدر 
تخفیفیرابهدیررانمیدهن کهفکرمیکنن باای کارمنفعتدیبدهدوستانشدانمدیرسدانن .ووجینکدیو
گودس .)0222(5
ازای روپیشنهادمیگرددسازمانهایغیرانتفاعیدرنظرداشتهباشن افرادمیخواهن دردی دیردران
فردیهوشمن وبامعلوماتجلوهکنن ؛درنتیجهباغنیکردنمحتوایکاربردیپیدا ،مخاطبدانخدودرابده
بازنشرآنوادارن  .
همچنی ،تجزیهوتحلیلدادههانشانداد«نو دوستی»بربازنشرپیا تأریرمستقی ومعندیداریدارد؛
ب ی معنیکههرچق رافرادباانتشارپیامیبتوانن بیشتربههمنوعانخودکم کنند وبدربهبدودزند گی
آنهاتأریربرذارن میزانبازنشرآنپیا بیشترخواه بودکهاید نتیجدهبداپدژوه ووجینکدیوگدودس1
(،)0222هوودمپسی )0252(3وموناروجاکوبس

2

()0251ه راستااست .باتوجهبدهمدوردمطالعدهاید 

تحقیقکهبررویپیا هایسازمانهایغیرانتفاعیانجا ش هاستبای گفتازآنجاکهطبقتحقیقاسدکات
داوسون)5322(3عاملنو دوستیجزوانریزههایاصلیانساندرکم بهه نو وسازمانهایغیرانتفداعی
دوستیرامیتوانازای حیثنیزدرنظرگرفت .

میباش درموردتحقیقحاضرتاریرنو 

یهداودغ غدههداییکدهدرحدا 
سازمانهایغیرانتفاعیازطریقبیاننرراند 

ازای روپیشنهادمیشود
انسانهارابرانریزن وآنهاراواداربهواکدن کنند .
حاضرافرادجامعهازآنرنجمیبرن حس«نو دوستی» 

ازطرفدیررمیتوانپیشنهادکردباتوجهبهتحقیقهوودمپسی()0252کهدریافتن ویژگیهایشخصیتی
1. Wojnicki and Godes
2. Berger and Schwartz
3. Berger and Milkman
4. Stenersen
5. Wojnicki and Godes
6. Wojnicki and Godes
7. Ho and Dempsey
8. Munar and Jacobsen
9. Scott Dawson
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افرادنیزبررویمیزانبازنشرپیا مؤرراستویکدیازآنویژگدیمیدزانندو دوسدتبدودنافدراداسدتدر
تحقیقاتبع یفارغازمحتواینو دوستانهپیا ،میزانتأریرویژگیشخصیتینو دوستینیزبربازنشدرپیدا 
ان ازهگیریشود .
درپایانبای درنظرداشتکهتمرکزای پدژوه بدرشناسداییعوامدلتأریرگدذاربدربازنشدرپیدا در
رسانههایاجتماعیبودهاست؛امابایستیا عانکردسازمانهایغیرانتفاعیبهپیامیاحتیداجدارند کدهنده
بهعملکدردنوادارند .پیدا مدوردنظدرسدازمانهدای
تنهابهصورتویروسیبازنشرشون بلکهمخاطبانرا 
غیرانتفاعیکهبهصورتویروسیمنتشرمیشون آگاهیافدرادراافدزای مدیدهند .بدااید وجدود،آگداهی
محاسبهایرابهبارنیاورددررسدی نسدازمانهدایغیرانتفداعیبده

چنانچهبهعملمنجرنشودونتایجقابل
اه افشانچن انمؤررنخواه بود؛بنابرای سنج تأریرپیا منتشرش های گونهسازمانهابرتحققاهد اف
آنهانیازبهپژوه هایبیشتریدارد .


منابع:
پایگاه کمیته امداد .)1632( .بازیابی شده  22اسفند ،1639 ،از http://www.emdad.ir
پایگاه خبرگزاری مهر 11( ،خرداد ،)1639 ،بازیابی شده  22اسفند ،1639 ،از http://www.mehrnews.com/news
پایگاه موسسه خیریه محک ،)1639( ،بازیابی شده  22اسفند ،1639 ،از http://www.mahak-charity.org
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