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تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ کاال و خدمات
در شبکه اجتماعی اینستاگرام
چکیده
امــروزه شــبکههای اجتماعــی کــه همــه در بســتر اینترنــت بــه فعالیــت میپردازنــد ،نــوع تقاضــا بــرای تبلیغــات
تجــاری را تغییــر دادهانــد و بخشــی از تبلیغــات تجــاری بــا ســرعت و هزینــه کمتــر در شــبکههای اجتماعــی انجــام
میشــود (وولمــر و پریــکات.)2008 ،
هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر ارائــه الگــوی مطلــوب رســانهای جهــت بهرهمنــدی بیشــتر صاحبــان کســب و
کار از تبلیغــات کاالهــا و خدمــات خــود در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اســت .و در ایــن راســتا در درجــه نخســت
بــا ارزیابــی تبلیغــات شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا روش تحلیــل مضمــون بــا ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف
برجســته شــده و فنــون اقناعــی بــه کار رفتــه در چهــل تبلیــغ از صفحــات فارســی پرطرفــدار اینســتاگرام پرداختیــم.
و در ادامــه تــاش شــد بــر مبنــای نقــاط قــوت ایــن تبلیغــات ،الگــوی مطلــوب ســاخته و پرداختــه شــود .از بیــن
شــبکههای اجتماعــی تأکیــد و تمرکــز اصلــی بــر روی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــود ،چــرا کــه ایــن شــبکه
اجتماعــی اســتفاده گســتردهای در بیــن کاربــران در ایــران دارد و از طرفــی یــک رســانه اجتماعــی بــا قابلیــت بــه
اشــتراکگذاری تصویــر ،فیلــم و متــن اســت کــه وجــود فیلــم و تصویــر در یــک پیــام تبلیغــی اهمیــت بســیاری
دارد .اســتفاده از پیامهــای ویدئویــی ســاده ،مســتقیم و شــخصی ســازی شــده بــا حضــور مســتمر در اینســتاگرام از
راهبردهــای تبلیغاتــی بــرای صاحبــان کســب و کارهــا اســت.
واژگان کلیدی
تبلیغات ،شبکه اجتماعی ،اینستاگرام ،برجسته سازی ،اقناع ،راهبرد و تحلیل مضمون.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

مقدمه
تبليغــات بازرگانــي در بابــل باســتان وجــود داشــته
اســت ،جايــي كــه افــراد خريــداران را بــا توصيــف انــواع
محصــوالت موجــود در كشــتي ،مثــل فــرش ،ادويــه،
مشــروب و  ...بــه خريــد كاال ترغيــب میكردنــد .در
يونــان و روم باســتان ،تجــار نشــانههايي را بــر روي
كاالهــاي خــود ايجــاد میكردنــد كــه از طريــق آن
بتواننــد تجارتشــان را تبليــغ كننــد .در ويرانههــاي
مصــر باســتان ،كاشــفان پوســترهايي از پاپيــروس
پيــدا كردنــد كــه در آن بــراي بازگردانــدن بردههــاي
فــراري جايــزه تعييــن شــده بــود .در ويرانههــاي
پمپــي (شــهري در روم باســتان) باستانشناســان بــر
روي ديوارهــا تبليغــات سياســي پيــدا کردنــد (تانگــت،
.)2007
تبلیغــات ،شــکلی از ارتباطــات غیــر شــخصی
بــا اســتفاده از رســانههای گروهــی اســت کــه بــرای
ترغیــب مخاطبــان یــا تأثیرگذاشــتن بــر ایشــان
صــورت میگیــرد .بــه ایــن وســیله فروشــندگان کاال
یــا ارائهدهنــدگان خدمــات میتواننــد بــا صــرف
هزینههــای مناســب ،انبوهــی از مخاطبــان را از وجــود
کاال یــا ارائــه خدمــات خــود آگاه ســاخته یــا برانگیزننــد
(ولــز.)1383 ،
هــدف از تبلیغــات ،فــروش محصــول از طریــق
تصاحــب ســهم رقبــا و هــر تولیدکننــده محصــول یــا
ارائ هدهنــده خدمــات ،بــه منظــور معرفــی محصــول
یــا خدمــات و فــروش بیشــتر ،نیازمنــد تبلیغــات اســت
و تبلیغــات نیــز بــرای انتقــال پیــام نیازمنــد رســانه
اســت ،هــر رســانهای تنهــا طیــف خاصــی از مخاطبــان
را تحــت پوشــش قــرار میدهــد .از ایــن رو در بحــث
تبلیغــات تنهــا ســخن از یــک نــوع رســانه نیســت،
بلکــه هــدف توجــه بــه رســانههای گوناگونــی اســت
کــه تــا حــدودی مکمــل یکدیگــر هســتند .در ایــن
تقســیمبندی میتــوان رســانهها یــا کانالهــای
تبلیغــات را در چهــار گــروه :رســانه چاپــی ،رســانههای
پخشــی ،تبلیغــات محیطــی و اینترنــت تقســیم نمــود.
رســانههای چاپــی هماننــد مجــات و روزنامههــا و
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رســانههای پخشــی شــامل رادیــو و تلویزیــون اســت
(ولــز .)1383 ،تبلیغــات محیطــی نیــز در برگیرنــده
طیــف متنوعــی از تبلیغــات فضــای خارجــی و داخلــی
اســت کــه در معــرض دیــد جمعیــت عظیــم در حــال
تــردد قــرار میگیــرد .در کنــار ایــن رســانههای
ســنتی ،اینترنــت و در بســتر آن شــبکه جهــان گســتر
وب ،رســانهای نوظهــور بــرای نمایــش آگهیهــای
تجــاری اســت .بــا رونــق فعالیتهــای تجــاری در
اینترنــت ،اســتفاده تبلیغاتــی از پســت الکترونیــک آغــاز
شــد (مهریــزی.)1391 ،
شــیوه دیگــر تبلیــغ در اینترنــت ،نوارهــای آگهــی
هســتند کــه بــه صــورت ثابــت یــا پویــا طراحــی و در
وبگاههــا بــا آمــار بازدیــد بــاال قــرار داده میشــوند.
تبلیغــات جهنــده کــه یــک لحظــه در ابتــدای بازیهــا
یــا در ســایتها قــرار میگیــرد نیــز روش دیگــر
تبلیغــات برخــط اســت .تبلیغــات بــر اســاس کلیــد
واژه نیــز بــا اســتفاده از خدمــات موتورهــای جســتجو
بــا هدایــت مســتقیم مخاطــب صــورت میگیــرد
(مهریــزی.)1391 ،
امــروزه ،تبلیغــات از رســانههای ســنتی چــاپ،
تلویزیــون و رادیــو بــه سیســتم عاملهــای آنالیــن
و تلفــن همــراه گســترش یافتــه اســت ،جایــی کــه
بازاریابــان «میخواهنــد بخشــی از زندگــی شــما شــوند
و تجربیــات شــما را بــا مارکهایشــان غنــی ســازند»
(لــوو.)2015 ،
از آنجــا کــه مصرفکننــدگان بیشــتر وقــت خــود را
بــه صــورت آنالیــن میگذراننــد ،از برنامههــای مختلــف
اســتفاده میکننــد و در سیســتم عاملهــای جهانــی و
رو بــه رشــد رســانههای اجتماعــی درگیــر میشــوند،
شــرکتها بایــد بتواننــد بــه طــور مؤثــر مخاطبــان
اصلــی خــود را بــه دســت آورنــد .کلیــه محتــوای
موجــود در برنامــه اینســتاگرام بــه شــکل عکــس و فیلــم
اســت .و ایــن فرصتهــا بــرای شــرکتها بــه ایــن
واقعیــت تبدیــل میشــود کــه کاربــران نــه تنهــا بــه آن
نــگاه میکننــد ،بلکــه تجربیــات خــود را بــا مارکهــا
بــه اشــتراک میگذارنــد (کلــی.)2015 ،
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تبلیغــات اینترنتــی در مقایســه بــا شــیوههای
ســنتی از مزیتهــای بســیاری برخــوردار اســت .از
جملــه میتــوان بــه ایجــاد ،نگهــداری و بــه روزرســانی
آســان ،دسترســی جهانــی و امــکان شناســایی و
ارســال اطالعــات مرتــب بــرای مخاطبــان هــدف و در
نتیجــه امــکان طراحــی پیــام بــرای جــذب نیازهــا و
خواســتههای مشــخص مخاطبــان اشــاره نمــود .بــا
ایجــاد پیونــدی مســتقیم میتــوان مصرفکننــده
را بــا ســایر محصــوالت ،تولیــدات مشــابه و اطالعــات
تخصصــی مرتبــط آشــنا کــرد کــه غالبــا منجــر بــه
مبادلــه محصــوالت و افزایــش تعامــات تجــاری
میشــود (مهریــزی.)1391 ،
برقــراری ارتبــاط تعاملــی و مطلــع شــدن از نظــرات
مخاطبــان از طریــق ثبــت پیشــنهادها و تجربیــات
مصــرف کاال ،و شــرکت در نظرســنجیهای برخــط از
دیگــر قابلیتهــای ایــن شــیوه تبلیــغ اســت ،کــه
عــاوه بــر کاهــش ترافیــک شــهری و آلودگــی هــوا،
موجــب حــذف بودجــه مــکان و پرســنل فــروش شــرکت
میشــود و امــکان اطــاع رســانی ســریع و گســترده بــه
مخاطبــان در مــورد کاالهــای جدیــد یــا تخفیفهــای
ویــژه و نظــارت ،ارزیابــی عملکــرد و ســنجش اثربخشــی
تبلیغــات از ســایز مزیتهــا اســت .اگــر پیــام تبلیغــی
جــذاب باشــد ،بــدون هزینــه از طــرف شــرکت مخاطبان
آن را بــرای هــم ارســال میکننــد (مهریــزی.)1391 ،
در دنیــای امــروز تبلیغــات بــه یــک تجــارت و
صنعــت بــزرگ تبدیــل شــده اســت .هــر ســاله هــم
مبالــغ زیــادی صــرف امــور تبلیغاتــی میگــردد.
بنابرایــن الزم اســت انجــام تبلیغــات بــه یــک شــکل
مؤثــر صــورت پذیــرد .تبلیغــات نــه تنهــا ضرورتــی
بــرای ســازمانهای تجــاری و صنایــع بــزرگ محســوب
میشــود ،بلکــه بــرای همــه مــا نیــز یــک ابــزار مفیــد
و حتــی ضــروری اســت .کابردهــای تبلیغــات بســیار
زیــاد اســت بــا ایــن وجــود تمامــی آنهــا دارای
ویژگــی مشــترکی هســتند کــه آن لــزوم انتقــال یــک
پیــام اســت (ژانــگ و همــکاران .)2012 ،بــا در نظــر
گرفتــن میــزان افزایــش کاربــران موبایــل در دهــه اخیــر
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و رشــد روزافــزون آنهــا ،خدمــات و قابلیتهایــی
کــه تلفنهــای همــراه ارائــه میدهنــد ،بــه صــورت
چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .یکــی از ایــن
خدمــات ،تبلیغــات از طریــق تلفــن همــراه اســت کــه
در کشــورهای مختلــف جهــان بــا موفقیــت همــراه بــوده
و بــر میــزان اســتفاده آن روز بــه روز افــزوده میشــود
(مژدهــی و همــکاران.)1387 ،
از زمــان راهانــدازی در ســال ( ،)2010اینســتاگرام
شــاهد افزایــش مــداوم در تعــداد کاربــران بــوده اســت
و امــروز پایــگاه جهانــی کاربــر آن از  500میلیــون
بیشــتر اســت .توزیــع نمایشــی و گرافیکــی کاربــران نیــز
عمدتــا مربــوط بــه نس ـلهای جــوان اســت 90 :درصــد
کاربــران زیــر  35ســال ســن دارنــد (کلــی.)2015 ،
بیان مسئله
هــر تولیدکننــدهای بــه منظــور معرفــی محصــول
خــود و فــروش بیشــتر نیــاز بــه تبلیغــات دارد و
تبلیغــات نیــز بــرای انتقــال پیــام نیازمنــد رســانه اســت؛
هــر رســانهای تنهــا طیــف خاصــی از مخاطبــان را
تحــت پوشــش قــرار میدهــد در تقســیمبندی کلــی
میتــوان رســانهها یــا کانالهــای تبلیغــات را در
چهــار گــروه :رســانههای چاپــی ،رســانههای پخشــی،
تبلیغــات محیطــی و اینترنــت تقســیم نمــود (ولــز،
.)1383
تبلیغــات اینترنتــی امــروزه بــه بخشــی جداییناپذیــر
از برنامهریــزی تبلیغــات بــرای صاحبــان کاال و خدمــات
و مدیــران تبلیغاتــی تبدیــل شــده اســت .ایــن امــر
اهمیــت تبلیغــات اینترنتــی در جوامــع مختلــف را نشــان
میدهــد (فرقانــی .)1393 ،تعریــف تبلیغــات در شــکل
امروزیــن آن را «نمایــش دادن نامهــا و عالئــم تجــاری،
شــعارها و تصاویــر تبلیغاتــی در ســایتهای پربیینــده
اینترنــت ،بــه نحــوی کــه بــه تحقــق اهــداف تبلیغــات
کمــک کنــد» میداننــد (بختایــی.)1388 ،
از جملــه علــل اصلــی اســتفاده از تبلیغــات اینترنتــی
میتــوان بــه :مهاجــرت بیننــدگان تلویزیــون بــه
اینترنــت ،محاســبه دقیــق تعــداد کاربــران ،پتانســیل
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

بــاالی نمایــش ،هزینــه پاییــن ،بــه روز بــودن و
دسترســی نامحــدود اشــاره کــرد (حنفــی زاده.)1388 ،
تبلیغــات اینترنتــی در دنیــای امــروز تــا آنجــا
پیشــرفته کــه در حــال حاضــر تبلیغــات اینترنتــی
پردرآمدتریــن تبلیغــات جهــان نامیــده میشــود .بــه
طــوری کــه انجمــن تبلیغــات تعاملــی((( کــه یــک
انجمــن صنفــی بــرای شــرکتهای پذیرنــده تبلیغــات
دیجیتــال در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی اســت،
گزارشــی از درآمــد تبلیغــات اینترنتــی در ســال ()2018
و شــش مــاه ابتدایــی ســال ( )2019منتشــر کــرده
اســت .در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه در ســال
( )2018تبلیغــات اینترنتــی  21/8درصــد رشــد داشــته
اســت و حــدود  107میلیــارد دالر بــوده اســت ،در حالــی
کــه تبلیغــات تلویزیــون بــا  1/4درصــد رشــد بــه 70
میلیــارد دالر رســیده اســت .در ایــن گــزارش آمــده
تبلیغــات اینترنتــی تنهــا نــوع رســانهای اســت کــه رشــد
دو رقمــی را تجربــه کــرده اســت .تبلیغــات اینترنتــی و
تبلیغــات تلویزیــون در ســال ( )2016بــا هــم نــرخ رشــد
برابــری داشــتهاند؛ رقمــی حــدود  70میلیــارد دالر کــه
پــس از ســال ( )2016تاکنــون هــر ســاله تبلیغــات
اینترنتــی رشــدی باالتــر از تبلیغــات تلویزیونــی داشــته
اســت .تبلیغــات در شــبکههای اجتماعــی نیــز در شــش
مــاه اول ســال ( )2019حــدود  16/5میلیــارد دالر بــوده
اســت کــه در مقایســه بــا نیمــه نخســت ســال ()2018
بیــش از  25درصــد افزایــش داشــته اســت.
امــروزه شــبکههای اجتماعــی کــه همــه در بســتر
اینترنــت بــه فعالیــت میپردازنــد ،نــوع تقاضــا بــرای
تبلیغــات تجــاری را تغییــر دادهانــد و بخشــی از تبلیغــات
تجــاری بــا ســرعت و هزینــه کمتــر در شــبکههای
اجتماعــی انجــام میشــود (وولمــر و پریــکات.)2008 ،
بــا گســترش روزافــزون ،دســتگاههاي تلفــن همــراه،
تجــارت و بازاريابــي الكترونيكــي از اينترنــت فراتــر رفتــه
و در تلفنهــاي همــراه نمايــان شــده اســت .مبلغــان بــه
آســاني میتواننــد بــه انبوهــي از كاربــران دسترســي
پيــدا كننــد و بــا هزينــه پاييــن بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار
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نماينــد (الجــس.)2004 ،
در حالــی کــه آمارهــای جهانــی نشــان میدهــد
کــه دنیــای تجــارت بــا رشــد فزاینــده بــه ســمت
دیجیتالــی شــدن در حرکــت اســت ،امــا آمــار دقیقــی
از میــزان تبلیغــات تجــاری در شــبکههای اجتماعــی
توســط کســب و کارهــای داخلــی در کشــورمان در
دســترس نیســت .آمارهــا از توجــه شــرکتهای بــزرگ
بــه تبلیغــات در تلویزیــون ،رادیــو و بیلبوردهــای
شــهری حکایــت میکنــد و ایــن کــه تبلیغــات کســب
و کارهــای انفــرادی بیشــتر در شــبکههای اجتماعــی
فعالیــت دارنــد (ا ُ تــول.)2000 ،
امــا ضریــب نفــوذ  94/39درصــدی تلفــن همــراه،
وجــود  42میلیــون مشــترک اینترنــت و اســتفاده 48
میلیــون ایرانــی از گوشــی هوشــمند همــه نشــاندهنده
توجــه روز افــزون کابــران ایرانــی بــه شــبکههای
اجتماعــی اســت (ازلــی.)2017 ،
یکــی از شــبکههای اجتماعــی مــورد اســتفاده
کاربــران ایرانــی ،اینســتاگرام اســت ،کــه در اکتبــر
( )2010راهانــدازی شــد .شــبکهای موبایلــی کــه در
ایــران کاربــران زیــادی دارد .ایــن شــبکه بــا فیلتــر
شــدن تلگــرام ،فیسبــوک ،یوتویــوب ،ویچــت و توئیتــر
در ایــران مــورد اســتقبال قــرار گرفــت .اینســتاگرام،
شــبکه اجتماعــی اشــتراکگذاری عکــس و ویدئــو
اســت (ویکــی پدیــا ،دانشــنامه آزاد) .کــه طبــق آخریــن
نظرســنجی ملــی مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران
جهــاد دانشــگاهی «ایســپا» کــه در تیرمــاه ( )1398بــا
جامعــه آمــاری افــراد بــاالی  18ســال کل کشــور انجــام
شــد 39.5 ،درصــد از کاربــران شــبکههای اجتماعــی در
ایــران از اینســتاگرام اســتفاده میکننــد کــه در ایــن
نظرســنجی آمــده اســت تقریبــا  32میلیــون کاربــر
ایرانــی در اینســتاگرام فعالیــت دارنــد و طبــق آخریــن
آمــاری کــه ســایت « »statista.comدر ســال ()2018
اعــام کــرده اســت 24 ،میلیــون حســاب کاربــری
مربــوط بــه اپلیکیشــن اینســتاگرام در ایــران وجــود دارد
(ایســپا.)1398 ،

تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا گرام

در عصــر حاضــر بــا گســترش رســانههای نویــن
کاربــران رســانهها خــود نقــش برجســته ســازی
پیامهــا را هــم بــر عهــده دارنــد ،امــا در ایــن بیــن
تبلیغــات کاالهــا و خدمــات در شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام نشــان میدهــد کــه اولویــت افــکار عمومــی
خریــداران در دســت صاحبــان صفحــات پــر مخاطــب و
صاحبــان کســب و کارهــا اســت و ایــن ذینفعــان بــا
برجســته ســازی تبلیــغ یــک صفحــه ،برنــد یــا کاال و
خدمــات اولویــت اســتفاده کاربــران اینســتاگرام از آن
محصــول را تعییــن میکننــد.
هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر در درجــه نخســت
ارائــه الگــوی مطلــوب رســانهای جهــت بهرهمنــدی
بیشــتر صاحبــان کســب و کار از تبلیغــات کاالهــا و
خدمــات خــود در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اســت.
و در ایــن راســتا در درجــه نخســت بــا ارزیابــی تبلیغــات
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا روش تحلیــل مضمــون
بــا ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف برجســته شــده تبلیغات
یــک محصــول در صفحــات اینســتاگرام می پردازیــم .و
در ادامــه تــاش خواهــد شــد بــر مبنــای نقــاط قــوت
ایــن تبلیغــات ،الگــوی مطلــوب ســاخته و پرداختــه
شــود .از بیــن شــبکههای اجتماعــی تأکیــد و تمرکــز
اصلــی بــر روی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اســت،
چــرا کــه ایــن شــبکه اجتماعــی اســتفاده گســتردهای
در بیــن کاربــران در ایــران دارد و از طرفــی یــک رســانه
اجتماعــی بــا قابلیــت بــه اشــتراکگذاری تصویــر ،فیلــم
و متــن اســت کــه وجــود فیلــم و تصویــر در یــک پیــام
تبلیغــی اهمیــت بســیاری دارد.
در حالــی کــه امــروزه ابتــدای هــر فراینــد
تصمیمگیــری بــرای خریــد یــک کاال مخاطــب بــا
مراجعــه بــه اینترنــت تبلیغــات مختلــف آن کاال و
خدمــات را بررســی میکنــد ،امــا مطالعــات علمــی
دربــاره تبلیغــات و اســتراتژیهای تبلیــغ در شــبکه
اجتماعــی اینســتاگرام صفحات فارســی بســیار نوظهورتر
از اســتفاده مخاطبــان از ایــن شــبکهها اســت و کمتــر
مقالــه یــا پژوهشــی بــه آن پرداختــه اســت.
در تحقیــق حاضــر قصــد داریــم بــا بررســی نظریــه
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برجســته ســازی چارچوبــی نظــری از اســتراتژیهای
مطلــوب را بــرای تبلیغــات تجــاری کاال و خدمــات
در صفحــات فارســی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
بــه دســت آوریــم تــا بــه اهــداف تحقیــق کــه پاســخ
بــه ایــن ســؤال اســت کــه اســتراتژی تبلیغــات کاال و
خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــدام اســت؟
چــه اســتراتژیهایی باعــث برجســته شــدن تبلیــغ
یــک کاال و خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
میشــود؟ برســیم.
اهداف پژوهش
هدف اصلی
بررســی راهبردهــای تبلیــغ کاال و خدمــات در
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
اهداف فرعی
بررســی راهبردهــای برجســته شــدن تبلیغــات کاال و
خدمــات در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام
بررســی راهبردهــای افزایــش بازدیــد تبلیغــات کاال و
خدمــات در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام
 .3بررســی راهبردهــای افزایــش تعــداد الیــک
کاربــران تبلیغــات کاال و خدمــات در شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام
سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی
راهبردهــای تبلیــغ کاال و خدمــات در شــبکه
اجتماعــی اینســتاگرام کــدام اســت؟
سؤاالت فرعی
راهبردهــای برجســته شــدن تبلیغــات کاال و
خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــدام اســت؟
راهبردهــای افزایــش بازدیــد تبلیغــات کاال و
خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــدام اســت؟
راهبردهــای افزایــش تعــداد الیــک کاربــران تبلیغات
کاال و خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــدام
اســت؟
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

فرضیههای پژوهش
بــا توجــه بــه ایــن کــه ،ماهیــت پژوهــش حاضــر
اکتشــافی اســت ،نیــازی بــه ارائــه فرضیــه وجــود نــدارد.
ادبیات پژوهش
در مطالعــه فرقانــی و متقــدم بــا عنــوان «الگــوی
اســتفاده از اینترنــت و نگــرش نســبت بــه تبلیغــات
بازرگانــی» کــه ســال ( )1394بــه روش کمــی بــا ابــزار
پرســشنامه در بیــن دانشــجویان دانشــکده ارتباطــات
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه:
دانشــجویان بــا اســتفاده بیشــتر از اینترنــت نگــرش
مثبتتــری بــه تبلیغــات اینترنتــی دارنــد.
«ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر محبوبیــت تبلیغــات در
رســانه اجتماعــی آنالیــن» عنــوان پژوهــش ســیادت و
همــکاران او در ســال ( )1395اســت کــه ایــن پژوهــش
بــا روش کمــی و ابــزار پرســشنامه  11فرضیــه بــرای
بررســی محبوبیــت بیشــتر تبلیغــات در رســانههای
اجتماعــی بیــن دانشــجویان تهــران بررســی شــده و بــه
ایــن نتیجــه رســیده کــه اســتفاده از عکــس در پیــام،
موقعیــت پیــام در فضــای آنالیــن و ســرگرمکننده
بــودن پیــام از مهمتریــن عوامــل اثرگــذاری تبلیغــات
تجــاری در رســانههای آنالیــن اســت.
پژوهــش خانکــی و همــکاران وی در ســال 1395
بــا عنــوان «نقــش تبلیغــات شــبکه اجتماعــی تلگــرام
در جلــب اعتمــاد مخاطبــان؛ بــه خریــد کاال» بــا ابــزار
پیمایــش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بيــن اســتفاده
از افــراد مشــهور جذابيتهــای تصويــر ،طراحــی و
گرافيــک ،اســتفاده از نمادهــا و نشــانهها جلــب توجــه
بــه انيميشــنهای تبليغاتــی و جذابيــت شــعارها در
تبليغــات شــبکه اجتماعــی تلگــرام و خريــد کاال در
تلگــرام رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
پیشــایندها و پیامدهــای نگــرش دانشــجویان نســبت
بــه تبلیغــات رســانههای اجتماعــی در دانشــگاه ســمنان
در ســال ( )1397پژوهــش عــادل آذر و همــکاران او
دیــدگاه دانشــجویان دانشــکده مدیریــت ،دانشــگاه
دولتــی شــهر ســمنان بــه وســیله پرس ـشنامه بررســی
کــرده اســت و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه هــر چــه
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اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی ســهولت بیشــتری
داشــته باشــد اســتفاده از تبلیغــات تجــاری نیــز بیشــتر
شــده و بیشــتر قابــل درک خواهــد بــود.
انصــاری و همــکاران در مطالعــه «تبلیغــات در
موبایــل و شــبکههای اجتماعــی موبایلــی» در ســال
( )1395کــه پژوهشــی علمــی ترویجــی اســت،
تاریخچــه تبلیغــات موبایلــی در ایــران و جهــان را
بررســی کردهانــد و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه
مخاطــب در انبــوه اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی
نیازمنــد اســتراتژی بــرای تبلیغــات موبایلــی اســت تــا
در میــان اطالعــات ســردرگم نشــود و ایــن حــوزه را بــه
علــت تغییــر روز بــه روز شــبکههای اجتماعــی نیازمنــد
مطالعــه بیشــتر میدانــد.
بررســی تأثیــر منبــع اطالعــات و تعامــات
اجتماعــی بــر قصــد خریــد مصرفکننــدگان در فضــای
مجــازی (مــورد مطالعــه :کانالهــای تبلیغــات خدمــات
گردشــگری تلگــرام و اینســتاگرام) کــه توســط داود
فیــض و همــکاران در ســال ( )1397انجــام شــد ،بیــن
 390نمونــه از اعضــای کانالهــای تلگــرام و اینســتاگرام
خدمــات گردشــگری انتخــاب شــده بــه روش پیمایــش
میدانــی مطالعــه نمودنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیده
کــه منبــع اطالعــات فضــای مجــازی تأثیــر مثبتــی بــر
قصــد خریــد دارد و تبلیغــات فضــای مجــازی مؤثرتــر از
تبلیغــات ســنتی اســت.
راشــین قهرمــان و همــکاران ( )1396پژوهشــی بــا
عنــوان «بخشبنــدي مشــتريان بــر اســاس واكنــش
آنهــا بــه بازاريابــي شــبكههاي اجتماعــي (مطالعــه
مــوردي :اينســتاگرام) بیــن  14000دنبالکننــده یــک
پیــج در اینســتاگرام بــه روش توصیفــی -اکتشــافی
انجــام دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه از بیــن
پنــج گــروه فعــاالن ،مبلغــان ،بیاعتنایــان ،غیــر فعــاالن
و مخالفــان ،تبلیغــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
بیشــتر روی فعــاالن کــه خانمهــای مجــرد هســتند و
ســپس مبلغــان تبلیغاتــی اثــر داشــته اســت .بازاريابــي
در شــبكههاي اجتماعــي و اينســتاگرام راه جديــدي
بــراي ارتبــاط بــا مشــتريان اســت و بازاريابــان بايــد
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بــه ســرعت بــه ايــن تغييــرات و توجــه بــه شــبكههاي
اجتماعــي و فعاليتهــاي آناليــن ،پاســخ دهنــد.
اينســتاگرام میتوانــد اطالعــات بيوگرافــي و منطق ـهاي
مناســبي از مشــتريان ،بــراي شــركتها و برندهــا
فراهــم كنــد .شــركتها همچنيــن میتواننــد در
اينســتاگرام صفحاتــي بــراي طرفــداران خــود بســازند
و از ايــن طريــق بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار كننــد و از
مزايــاي برقــراري ارتبــاط بيــن مشــتريان و تبليغــات
دهــان بــه دهــان نيــز بهرهمنــد شــوند.
طراحــی مــدل تبلیغــات از طریــق رســانههای
اجتماعــی بــه منظــور تأثیــر بــر تمایــل مشــتری ،در
ســال  1396توســط طاهــر روشــندل اربطانــی و احــد
محمــود زاده انجــام شــده اســت و هــدف ایــن تحقیــق
طراحــی مــدل تبلیغــات بانــک پارســیان در رســانههای
اجتماعــی بــوده و از روش کیفــی و نظریــه داده بنیــاد
بــا ابــزار مصاحبــه بــا  18نفــر از خبــرگان بانکــی و
بازاریابــان اجتماعــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت
کــه :تبلیغــات در رســانههای اجتماعــی پدیــدهای
جدیــد اســت ،امــا بــه راحتــی ســلیقه مشــتری را در
دســترس بازاریــاب قــرار میدهــد بــرای همیــن مــدل
پیشــنهادی تبلیغــات رســانه اجتماعــی بــرای بانکهــا
را مــدل رهبــری بــازار بــرای معرفــی برنــد ،بــه مخاطــب
در حــوزه بانکــداری مجــازی معرفــی کــرده اســت و
اســتراتژی کاربــردی را اســتفاده از افــراد مشــهور در
تبلیغــات مجــازی ،ارتبــاط مشــتری بــا بانــک از طریــق
فضــای مجــازی و ایجــاد حــس صرفهجویــی در وقــت و
احســاس نیــاز بــه خدمــات تبلیغــات مجــازی بانکهــا
ارائــه میدهــد.
محمدرضــا کریمــی علویجــه و محمــد بخشــی بــه
«شناســايي افــراد مؤثــر در تبليغــات توصيـهاي در بســتر
شــبكههاي اجتماعــي آناليــن (مطالعــه مــوردي :شــبكه
اينســتاگرام شــركت ديجــي كاال)» در ســال ()1396
پرداختهانــد و هــدف اصلــي ايــن پژوهــش شناســايي
اعضــاي مؤثــر در چرخــه انتشــار محتــوا در شــبكههاي
اجتماعــي و ارائــه راهكارهــاي بهبــود میــزان انتشــار
تبليغــات و بازاریابــي در شــبكههاي اجتماعــي
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اینســتاگرام مرتبــط بــا برنــد دیجــی کاال معرفــی
کردهانــد و نتیجــه ایــن کــه روابــط بیــن کاربــران
مرتبــط بــا صفحــه و کلمــات نزدیــک و در ارتبــاط بــا
دیجــی کاال ســنجش شــد و اســتراتژی اهــدا جایــزه،
بســتههای تشــویقی بــه افــراد مؤثــر کــه تبلیغــات ایــن
شــرکت را بــه دیگــران توصیــه میکننــد ارائــه شــد و
همچنیــن اســتراتژی دوم پاســخ بــه مخاطبانــی اســت
کــه از محصــول ناراضــی بودهانــد تــا جنبــه منفــی
تبلیغــات بــر برنــد اثــر منفــی نگــذارد.
علــی یعقوبــی ،در پایاننامــه کارشناســی ارشــد
خــود کــه در ســال ( )1395بــا عنــوان «پیشبینــی
پاســخ مثبــت بــه تبلیغــات اجتماعــی در اینســتاگرام
بــر اســاس مــدل اثــر بخشــی تبلیغــات ســایتهای
شــبکههای اجتماعــی» بــه پیشبینــی پاســخ مثبــت
بــه تبلیغــات اجتماعــی در اینســتاگرام بــر اســاس مــدل
اثربخشــی تبلیغــات ســایتهای شــبکههای اجتماعــی
پرداختــه اســت ،کــه در آن بــا ابــزار پرس ـشنامه 384
کاربــر اینســتاگرام مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد و بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه کاربــران اینســتاگرام نظــر
مثبتــی بــه تبلیغــات خــاق ،ارزشــمند و تبلیغاتــی کــه
پذیــرش عاطفــی آنهــا را دربــردارد ،دارنــد و ایــن نظــر
مثبــت باعــث خریــد کــردن آنهــا نیــز میشــود و
محقــق اینســتاگرام را ابــزاری قدرتمنــد بــرای تبلیغــات
و بازاریابــی معرفــی کــرده اســت.
پیــام طراوتــی ،در ســال ( )1393در پایاننامــه
خــود بــا عنــوان «بررســی نقــش شــبکه اجتماعــی
فیسبــوک در انتشــار پیامهــای تبلیغاتــی بــرای
جــذب مخاطــب» نقــش شــبكه اجتماعــي فيسبــوک
را در انتشــار پيامهــاي ارتباطــی بــرای جــذب مخاطــب،
بــا روش پيمایــش و ابــزار پرســشنامه در بیــن 384
کاربــر ایرانــی فیسبــوک بررســی کــرده و بــه ایــن
نتیجــه رســیده اســت کــه :بيــن جلــب توجــه بــه
انيميشــنهاي تبليغاتــي فيسبــوک ،جذابيتهــاي
تصویــر «رنــگ و طراحــي» در تبليغــات فيسبــوک،
جذابيــت شــعارها در تبليغــات فيسبــوک ،اعتمــاد
بــه تبليغــات فيسبــوک ،اســتفاده از افــراد مشــهور در
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

تبليغــات فيسبــوک ،اســتفاده از نمادهــا در تبليغــات
فيسبــوک و خریــد کاال در فيسبــوک ،رابطــه
معنــاداري وجــود دارد؛ زیــرا افــرادي کــه انيميشـنهاي
تبليغاتــي فيسبــوک ،جذابيتهــاي تصویــر «رنــگ و
طراحــي» ،جذابيــت شــعارها ،نمادهــا و وجــود افــراد
مشــهور در تبليغــات فيسبــوک ،نظــر آنهــا را کمتــر
بــه خــود جلــب کــرده اســت ،کمتــر بــه خریــد کاال یــا
خدمــات اقــدام کردهانــد.
محقــق معتقــد اســت اســتراتژی اساســی در جــذب
مخاطــب بــه تبلیغــات شــبکههای اجتماعــی «ایجــاد
اعتمــاد» در مخاطــب اســت.
ســحر عبــداهلل زاده کراتــی ،ســال ( )1395در
پایاننامــه کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان
«ســنجش تأثیــر عوامــل مؤثــر بــر تبلیغــات در
شــبکههای اجتماعــی آنالیــن (مــورد مطالعه:کاربــران
شــبکه اینســتاگرام)» بــه بررســی وضعیــت متغیرهــا در
بیــن کاربــران شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام پرداخــت و
تعــداد  350پرســشنامه از کاربــران صفحــات فارســی
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام جمـعآوری کــرد؛ بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه توصیههــا و ارجاعهایــی کــه از
ســوی دوســتان نزدیــک و مــورد اعتمــاد و همــکاران
صــورت میگیــرد ،از عوامــل مهــم در تصمیمگیــری در
رابطــه بــا کلیــک کــردن بــر روی یــک تبلیغــات خــاص
یــا کلیــک نکــردن آن محســوب میگــردد.
کارآمــدی تبلیغــات بــر روی شــبکههای اجتماعــی
آنالیــن بــا لــذت ادراک شــده مصرفکننــده کــه از
طریــق جســتجو و کاربــرد ســایتهای اینترنتــی حاصــل
میگــردد ،مرتبــط اســت ،ارتبــاط ادراک شــده تبلیغــات
بــر واکنــش بــه تبلیغــات در شــبکههای اجتماعــی و
ارزش ادراک شــده تبلیغــات بــر واکنــش بــه تبلیغــات
در شــبکههای اجتماعــی آنالیــن تأثیــر مثبتــی دارد.
«شناســایی مؤلفههــای موفقیــت تولیــد محتــوا در
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام :پویــش کیفــی» عنــوان
مقالــه فاطمــه تقــی پناهــی و همــکاران در ســال
( )1397بــا روش تحلیــل محتــوا  30صفحــه آموزشــی
اینســتاگرام بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بازاریابــی محتــوا
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یکــی از ابزارهــای تبلیــغ در رســانههای دیجیتــال اســت
و عوامــل موفقیــت پذیــرش یــک محتــوا از ســوی
کاربــران در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام شــامل:
کیفیــت ،آگاهیبخشــی ،ســرگرمکننده بــودن ،اعتبــار،
منحصــر بــه فــرد بــودن ،واقعگــرا ،بــه روز بــودن ،قابــل
شــخصی ســازی و اشــتراکگذاری اســت.
«تبلیغــات در شــبکههای اجتماعــی» کــه توســط
گویــان در ســال ( )2013بــا روش اســنادی نوشــته
شــده اســت ،تأکیــد میکنــد کــه تبلیغــات شــبکههای
اجتماعــی از دو منظــر مهــم اســت .اول تعــداد زیــاد
کاربــران ایــن شــبکهها و دوم ،وقتــی یــک کاربــر بــه
فکــر خریــد چیــزی اســت ،ابتــدا بــه اینترنــت میآیــد،
آن محصــول را جســتجو میکنــد ،قیمــت آن را بــا
ســایر مارکهــای رقیــب مقایســه میکنــد و تصمیــم
میگیــرد ،کــدام یــک را خریــداری کنــد .ایــن باعــث
مــی شــود مصرفکننــده توســط شــرکتها مــورد
هــدف قــرار بگیــرد .نویســنده تأکیــد مــی کنــد کــه
بــا توجــه بــه ســرعت زیــاد تغییــرات در شــبکههای
اجتماعــی داشــتن اســتراتژی بــه روز در عرصــه تبلیغات
تجــاری بســیار مهــم اســت.
مــورر و ویگمــن در «اثربخشــی تبلیغــات در
ســایتهای شــبکههای اجتماعــی مطالعــه مــوردی
در فیسبــوک» کــه ســال ( )2018انجــام دادنــد ،بــا
پرســشنامه بیــن  250کاربــر اتریشــی فیسبــوک
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا وجــود رونــق فعلــی
فیسبــوک بــرای بازاریابــی ،تصمیمــات خریــد کاربــران
تحــت تأثیــر تبلیغــات قــرار نمیگیــرد و کاربــران
از فیسبــوک بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات از
دوســتان و آشــنایان و تنظیــم مالقــات بــا آنها اســتفاده
میکننــد و تبلیغــات را مزاحــم خــود میداننــد.
فیسبــوک بســتر ایــده آل بــرای برقــراری ارتبــاط
مســتقیم بیــن ســازمانها و مشــتریان بازاریابــی فراهــم
میکنــد .امــا ســایتهای شــبکههای اجتماعــی هــم
بایــد از قوانیــن جدیــد پیــروی کنــد و هــر ســازمان
بایــد بــه روشــنی اصــول خــودش را مشــخص کنــد کــه
آیــا بازاریابــی رســانههای اجتماعــی بــرای آن ســازمان
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خــوب اســت یــا بــد؟
در پژوهشــی کــه حــازم رشــيد جابــر و همــکاران
ســال ( )2019بــا عنــوان «نگــرش مصرفکننــده
نســبت بــه اینســتاگرام تبلیغــات در مصــر :نقــش ادراک
شــده ارزش تبلیغــات و شــخصی ســازی» کــه به وســیله
 412پرســشنامه آنالیــن در بیــن کابــران مصــری
اینســتاگرام انجــام دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
کاربــران نگــرش مثبتــی بــه تبلیغــات اینســتاگرام دارنــد
و در ایــن نگــرش مثبــت ســطح مصرفکننــدگان ،درک
اطالعاتــی ،تبلیغــات ســرگرمکننده و عــدم تحریــک در
تبلیغــات اینســتاگرام بــه شــدت ارتبــاط دارد .عــاوه بــر
ایــن ،تبلیغــات رســانههای اجتماعــی تــا حــد زیــادی
جایگزیــن رســانههای تبلیغاتــی ســنتی شــده اســت،
امــا مطالعــه در ایــن بــاره بــا ســرعت رشــد تبلیغــات در
شــبکههای اجتماعــی تناســب نــدارد.
در مطالعــه الکســاندر ماتیســن و همــکاران بــا
عنــوان «عوامــل مؤثــر بــر اثربخشــی تبلیغــات و قصــد
خریــد در اینســتاگرام» کــه در ســال ( )2017انجــام
شــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اینســتاگرام بــه
عنــوان یــک رســانه مهــم اجتماعــی و در بســتر
تبلیغاتــی ظاهــر شــده اســت ،امــا تحقيقــات دربــاره آن
یــا كــم اســت یــا هيــچ مــوردي بــراي بررســي چگونگــي
ادعــاي كاربــران مختلــف دربــاره تبلیغــات اینســتاگرام
انجــام نشــده اســت .در ایــن تحقیــق بــرای تعییــن
اثــر بخشــی تبلیغــات اینســتاگرام بــه دو روش مطالعــه
متکــی شــده اســت.
یونجــی لــی و همــکاران «تصاویــر ،بلندتــر از
کلمــات صحبــت میکننــد :انگیزههــای اســتفاده از
اینســتاگرام» در ســال ( )2015بــا هــدف کشــف ابعــاد
ســاختاری انگیــزه مصرفکننــدگان بــرای اســتفاده از
اینســتاگرام و کشــف روابــط بیــن انگیزههــای مشــخص
شــده یــک نظرســنجی بیــن  212کاربــر اینســتاگرام
انجــام داد و دریافــت کــه کاربــران اینســتاگرام دارای
پنــج انگیــزه اصلــی اجتماعــی و روانشــناختی :تعامــل
اجتماعــی ،بایگانــی ،ابــراز خــود ،فــرار ،و نــگاه کــردن بــه
تصاویــر هســتند و قــدرت تصاویــر اینســتاگرام بســیار
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مهــم تلقــی میکنــد.
«تحلیــل مضمــون تبلیغــات در صنعــت ارتباطــات
دور» عنــوان مقالــهای اســت کــه در ســال ()2017
توســط اســترآمه و همــکاران بــا هــدف اصلــی یافتــن
مضامیــن و جذابیتهــای اســتفاده شــده در تبلیغــات
بــرای جــذب مخاطــب تبلیغــات یوتیــوب و رســانههای
اجتماعــی نیجریــه کــه از ســال ( )2005تــا ()2016
بــه مــدت  11ســال بــه اشــتراک گذاشــته شــده
اســت ،بــا روش تحلیــل محتــوای کیفــی و تجزیــه
تحلیــل مضمــون پیامهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه تبلیغــات ،بــا مضامیــن احساســی ،دارای موســیقی،
کمــدی ،شــوخ طبعــی ،درام و جذابیــت عقالنــی
بــرای ترغیــب مشــترکان موفقتــر اســت و اســتراتژی
اســتفاده از مضامیــن عاطفــی و افــراد معــروف بســیار
مؤثــر اســت.
موضــوع تبلیغــات در شــبکههای اجتماعــی موضــوع
بســیار جدیــدی اســت ،بــه طــوری کــه نــگاه بــه عمــر
ده ســاله تولــد اینســتاگرام بــه عنــوان شــبکه اجتماعــی
مــورد مطالعــه ایــن پژوهــش شــاهد ایــن ادعــا اســت.
در تحقیقــات داخلــی بیشــتر بــه اثــر تبلیغــات تجــاری
شــبکههای اجتماعــی در جــذب مخاطــب بیشــتر بــرای
خریــد کاالهــا ،تأثیــر تبلیغــات شــبکههای اجتماعــی
یــا تبلیغــات موبایلــی و اینترنتــی در بازاریابــی ،کســب
و کارهــای فــردی و کوچــک پرداختــه شــده و کمتــر
بــه دنبــال یافتــن اســتراتژی بــرای اســتفاده علمــی
از تبلیغــات در شــبکههای اجتماعــی بودهانــد و
تبلیغــات اینســتاگرام در مــوارد کمــی مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت ،امــا در تحقیقــات خارجــی عــاوه
بــر نــگاه بــه آمارهــا و ارقــام رشــد تبلیغــات تجــاری
در شــبکههای اجتماعــی بیشــتر از تحقیقــات داخلــی
بــه اســتراتژیهای علمــی بهرهمنــدی از تبلیغــات
تجــاری شــبکههای اجتماعــی پرداختــه شــده اســت.
نــکات مشــترک هــر دو ایــن تحقیقــات ایــن مطلــب
اســت کــه تبلیغــات در اینســتاگرام پدیــدهای اســت
کــه بــه طــور رســمی در ســالهای آغازیــن اســت و
نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتری دارد مطالعــات کمــی
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

بــه اســتراتژیهای تبلیغــات در شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام توجــه کردهانــد.
تبلیغــات اینترنتــی ،بازاریابــی اینترنتــی و تبلیغــات
موبایلــی از ادبیــات غنیتــری برخــوردار اســت ،بــه
طــوری کــه بــر اســاس کار تحقیقاتــی دوکافــی و براکــت
و کار در مــورد نگــرش مصرفکننــدگان بــه تبلیغــات
اینترنتــی چهــار اســتراتژی اطــاع رســانی ،ســرگرمی،
اعتبــار و تعامــل بــه عنــوان ویژگیهــای ســایتهای
رســانه اجتماعــی شناســایی شــدند ،کــه ممکــن اســت
روی نگــرش نســبت بــه تبلیغــات رســانه اجتماعــی اثــر
بگذارنــد (یانســکین و نوچانــگ کیــد.)2011 ،
امــروزه مصرفکننــدگان میخواهنــد دربــاره
محصــوالت قبــل از ایــن کــه آن را بخرنــد ،آگاهــی
پیــدا کننــد .تبلیغــات رســانه اجتماعــی در بردارنــده
حجــم زیــادی از اطالعــات هســتند کــه موجــب
روشــن شــدن بســیاری از مطالــب دربــاره محصــوالت
بــرای مصرفکننــدگان میگــردد ،هــر چــه خاصیــت
اطــاع رســانی تبلیغــات بیشــتر باشــد ،منجــر بــه
تصمیمگیــری خریــد بهتــر مصرفکننــدگان میشــود
(بشــر و احمــد.)2012 ،
امــا نکتــهای کــه در پژوهشهــای داخلــی و
خارجــی کمتــر بــه آن توجــه شــده ،محتــوای پیامهــای
تبلیغاتــی کاال و خدمــات در اینســتاگرام صفحــات
فارســی و در راســتای آن تدویــن اســتراتژی بــرای
ایــن موضــوع اســت .در کنــار تمــام ویژگیهــای کــه
در پژوهشهــای بــاال بــرای تبلیغــات در شــبکههای
اجتماعــی و اینترنــت بیــان شــد ،شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی دارد ،کــه
ویژگــی نرمافــزاری و خــاص ایــن شــبکه اســت.
ویژگیهــای کــه ضــرورت تدویــن اســتراتژی خــاص
تنهــا بــرای ایــن شــبکه را روشــن میکنــد .یکــی از
ایــن ویژگیهــا زمــان کمــی اســت کــه اینســتاگرام در
قالــب نرمافــزاری خــود بــه پس ـتها و اســتوریها داده
اســت .یــک تبلیغکننــده موفــق بایــد در یــک عکــس
یــا فیلــم یــک دقیقــهای یــا اســتوری  15ثانیــهای
محتــوای را برجســته کنــد ،کــه در کنــار داشــتن همــه
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اســتراتژیهای بازاریابــی کــه در بــاال آمــد (آگاهــی
بخشــی ،ســرگرمی ،طنــز ،عــادی ســازی تبلیغــات،
بومــی کــردن ،غیــر مســتقیم بــودن ،شخصی ســازی و
 )...نظــر کاربــر بــرای خریــد یــا اشــتراک گذاشــتن و
مشــارکت کاربــر در پیــام تبلیغــی را بــه دنبــال داشــته
باشــد ،امــا برجســته کــردن چــه نکاتــی در ایــن زمــان
کــم بیشــترین موفقیــت را دربــردارد؟ کاربــر بــه راحتــی
میتوانــد یــک پیــام تبلیغــی را در اینســتاگرام حــذف،
ذخیــره ،الیــک (پســند) یــا دنبــال کنــد یــا حتــی در
پســت و اســتوری خــود بــاز نشــر دهــد ،چــه اســتراتژی
باعــث برجســته شــدن یــک پیــام تبلیغاتــی در نــگاه
کاربــر اینســتاگرام میشــود؟
خللــی کــه ضــرورت پژوهــش حاضــر را مشــخص
میکنــد .پژوهشــی کــه بایــد بــا روش تحلیــل مضمــون
بــه طــور عمیــق محتــوای پیامهــای تبلیغــی صفحــات
فارســی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام را بررســی نمایــد
و علــل برجســته شــدن یــک پیــام تبلیغــی در ایــن
شــبکه را بــا ویژگیهــای خــاص ایــن شــبکه بیابــد و
اســتراتژیهای مطلــوب تبلیــغ کاال و خدمــات ایرانــی
را بــرای ذینفعــان تبلیغــات در شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام تدویــن نمایــد.
تبلیغات
تبلیغــات جمــع تبلیــغ و بــه معنــای ابــاغ و
رســاندن پیــام اســت (علــوی .)1375 ،فرهنــگ وبســتر:
تبلیغــات ،هــر گونــه نشــر و ترویــج گســترده و ســازمان
یافتــه ایدههــا ،نظریههــا و کارهــاي مشــخص و غیــره
بــراي پیــش بــردن هــدف یــک نفــر یــا ویــران کــردن
هدفــی متضــاد بــا هــدف او اســت .فرهنــگ آکســفورد:
تبلیغــات ،بیــان افــکار یــا رفتارهــاي ســازمان یافتــه از
ســوي افــراد یــا گروههایــی بــا هــدف تأثیــر بــر افــکار
یــا رفتارهــای افــراد یــا گروههــای دیگــر بــرای اهــداف
از قبــل تعییــن شــده اســت ،کــه از طریــق بــه کارگیــری
روانشناســانه انجــام میگیــرد .فرهنــگ معیــن نیــز
تبلیغــات را «جایگیــر کــردن موضوعــی در اذهــان
عمومــی بــه وســیله انتشــار» میدانــد (معیــن.)1352،
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تبلیغــات را میتــوان در ســه حــوزه کلــی تصــور
کــرد .1 :تبلیغــات سیاســی؛  .2تبلیغــات دینــی و
فرهنگــی؛  .3تبلیغــات تجــاری و بازرگانــی (ســاعی،
.)1387
تبلیغات تجاری
( )Advertisingاز فعــل التیــن قــرون وســطایی
( )advertereبــه معنــای هدایــت توجــه شــخص
بــه چیــزی گرفتــه شــده اســت (دانســی.)1387 ،
 Advertisingواژه اســت کــه بیشــتر جنبــه تجــاری
تبلیغــات را مــد نظــر دارد (باهنــر .)1388 ،هرگونــه
معرفــی و صــرف توجــه و پــول بــرای شناســاندن
محصــوالت یــا افــکار یــا خدمــات کــه توســط یــک
بازاریــاب بــه مصرفکننــدگان و بــا اســتفاده از وســایل
ارتبــاط عمومــی و تحــت حمایــت منابــع مختلــف انجــام
میشــود (دفلــور و دنیــس.)1392 ،
شــش دوره تبلیغاتــی در تاریــخ ظهــور ایــن پدیــده
انســانی مطــرح شــده اســت :نخســت از زمانهــای
قدیــم تــا قــرن  15میــادی کــه دوره تابلوهــا و
نشــانهای دســتنویس و جارچیهــا اســت .دوره
دوم از قــرن  15تــا ســال ( )1840میــادی کــه دوره
ظهــور و گســترش صنعــت چــاپ اســت .دوره ســوم
دوره توســعه از ( )1840تــا ( )1900بــه توســعه حمــل
و نقــل و پیدایــش مؤسســات پخــش آگهــی اشــاره دارد.
دوره چهــارم دوره تحکیــم از ( )1900تــا ( )1925کــه
تبلیغــات در اروپــا و آمریــکا بــا شــیوههای مختلفــی در
حــال تکمیــل و تصحیــح بــوده اســت.
دوره توســعه علمــی از ( )1926تــا ( )1945دوره
پژوهشهــای علمــی دربــاره تبلیغــات تجــاری اســت و
دوره ششــم از ( )1945تاکنــون مرحلــهای اســت کــه
تبلیغــات تجــاری و بازرگانــی از اجــزای مهــم و حیاتــی
زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی مــردم شــده اســت
(مســعودی.)1349 ،
در ایــران تاریخچــه تبلیغــات بــه ســه دوره تبلیغــات
باســتان ،دوره معاصــر تــا انقــاب اســامی و پــس از
انقــاب اســامی تقســیم شــده اســت .در دوره باســتان
زمــان خشایارشــاه نشــریههایی بــر روی پوســت و چــرم
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تهیــه میشــد کــه عــاوه بــر اخبــار فتوحــات جنگهــا
اخبــار تجــارت ،داد و ســتد و بازرگانــی در آن آمــده بــود.
ایــن نشــریهها از دوره هخامنشــیان تــا ورود اســام
بــه ایــران رواج داشــت .تــا قبــل از انقــاب اســامی
در دوره معاصــر از ســال ( )1200تــا ( )1357شمســی
توســعه چــاپ و ظهــور اختراعاتــی همچــون تلگــراف،
تلفــن ،عکاســی و فناوریهــای پیشــرفته ،حمــل و
نقــل در اروپــا و آمریــکا ارتبــاط مســتقیمی بــا رشــد
تبلیغــات تجــاری در ایــران داشــت .کــه رشــد آن را در
روزنامههــای زمــان قاجــار میبینیــم .عبــاس میــرزا
نخســتین شــهروند ایرانــی اســت کــه قبــل از انتشــار
نشــریه ایرانــی ،اقــدام بــه ســفارش آگهــی بازرگانــی بــه
مطبوعــات اروپایــی کــرد (طاهــر نســبی.)1381 ،
تبلیغات اینترنتی
دوکافــی ( )1996از اوليــن کســانی اســت کــه
در زمينــه تبليغــات اينترنتــی و چگونگــی نگــرش
مصرفکننــدگان تحقيقاتــی انجــام داده اســت .وی
در مقال ـهای بــا عنــوان «ارزش تبليغــات و تبليغــات در
وب» تبلیغــات اینترنتــی را از نظــر مصرفکننــدگان
در بردارنــده بســیاری از مطالــب و مضامیــن تجــاری
موجــود در وب میدانــد ،از تبلیغــات الکترونیکــی
شــبیه بــه تبلیغــات ســنتی گرفتــه ،تــا انــواع دیگــری
کــه بــا تبلیغــات ســنتی متفــاوت هســتند.
همچنیــن اشــلوزو و دیگــران تبلیغــات اینترنتــی
را هــر نــوع محتــوا و مضمــون تجــاری موجــود در
اینترنــت میداننــد کــه شــرکتها بــرای آگاه کــردن
مصرفکننــدگان در مــورد کاالهــا و خدمــات خــود
طراحــی میکننــد (حســینی و همــکاران.)1387 ،
شــبکه جهانــی اینترنــت بــه تازگــی بــه جمــع
رســانههاي تبلیغاتــی پیوســته اســت ،امــا در همیــن
مــدت زمــان کوتــاه توانســته اســت گــوي ســبقت را از
بســیاري از رقبــاي خــود بــه ویــژه در عرصــه جهانــی
بربایــد .جمــع میــان ســرعت غیــر قابــل تصــور ،پوشــش
جهانــی ،هزینــه ســرانه بســیار ناچیــز ،جاذبــه زیــاد،
امــکان هدفگیــري مخاطبــان خــاص ،دوام و مانــدگاري
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

پیــام ،و ســهولت تهیــه و پخــش پیــام از ویژگیهــاي
منحصــر بــه فــرد ایــن رســانه اســت .اگرچــه تهیــه
تجهیــزات دریافــت پیــام در ایــن رســانه هنــوز امــري
مشــکل اســت ،امــا گســترش و شــیوع رایانــه و اینترنــت
در جهــان ،آینــده مطلوبــی را در پیشــروي ایــن رســانه
بــه تصویــر میکشــد (همایــون.)1388 ،
تبلیغات اینترنتی در ایران
تبلیغــات اینترنتــی در ایــران از ســال ()1376
بــه طــور نســبتا فراگیــر بــه کارگرفتــه شــده و تعــداد
کاربــران آن در طــی ســالیان اخیــر بــه صــورت
چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .در ایــن دوران
اســتفاده از تبلیغــات الکترونیکــی بــرای کاالهــای
مصرفــی مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه اســت )آقــازاده،
.)1389
ســال ( )2018گزارشــی از چشــمانداز تبلیغــات
اینترنتــی در ایــران توســط شــرکت تــک راســا در انجــام
گرفــت در ایــن گــزارش کــه بــه دو زبــان فارســی و
انگلیســی ســاالنه منتشــر میشــود ،آمــده اســت «53
میلیــون کاربــر اینترنــت موبایــل و  11میلیــون کاربــر
اینترنــت ثابــت در ایــران وجــود دارد ،ایــن آمارهــا
نشــان میدهــد کــه  63/47درصــد تبلیغــات اینترنتــی
در ایــران از طریــق اینترنــت موبایــل دیــده میشــود .از
میــان اپلیکیشــنهای ناشــر تبلیغــات اپلیکیشــنهای
بــازی و ســرگرمی بــا  56/62درصــد اول هســتند».
ایــن گــزارش کاربــران ایرانــی اینســتاگرام در
ســال ( )2018را  30میلیــون نفــر بیــان کــرده و بیــان
میکنــد کــه تحریمهــای بینالمللــی امــکان حضــور
رســمی شــرکتهای ایرانــی در اینســتاگرام را از بیــن
بــرده اســت .البتــه در ایــن میــان برخــی شــرکتها
راههــای بــرای دور زدن تحریمهــا و اســتفاده از
پلتفــرم تبلیغــات ایــن شــبکه اجتماعــی پیــدا کردهانــد.
در نهایــت اکثــر شــرکتها و تبلیغدهنــدگان ایرانــی
ترجیــح میدهنــد از تبلیغــات اینفلوئنســری در ایــن
شــبکه اســتفاده کننــد؛ چــرا کــه هــم ارزانتــر بــوده و
هــم مشــکل تحریمهــا را نــدارد.
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قیمــت اینفلوئنســرهای ایرانــی بــرای تبلیــغ در
اینســتاگرام متنــوع اســت .یــک کاربــر معــروف بــا
میانگیــن فالــور بیــش از  ۲۰۰هــزار نفــر بــرای هــر
پســت حــدود  ۲تــا  ۵میلیــون تومــان هزینــه دریافــت
میکنــد .افــراد مشــهورتر بــا فالــور بیــش از یــک
میلیــون نفــر ،هزینههایــی در حــدود  ۲۰میلیــون
تومــان را نیــز بــرای یــک پســت تبلیغاتــی دریافــت
میکننــد .تعــداد ســرویسهای آنالیــن بــرای پیگیــری
و آنالیــز کمپینهــای تبلیغــات اینفلوئنســری ایرانــی
در اینســتاگرام فعــال هســتند ،امــا هنــوز مشــکالت
کیفیتــی زیــادی دارنــد (تــک راســا.)2018 ،
شبکههای اجتماعی
شــبکهها شــامل گروههایــی هســتند کــه از طریــق
بندهــای ارتباطــی بــه یکدیگــر مرتبــط میشــوند.
درســت همــان طــور کــه روابــط و گروههــا از طریــق
تعامــل ســاختاربندی میشــوند ،شــبکهها نیــز بــه
هــم پیوســته هســتند .هــر شــبکه بــا انتقــال اطالعــات
فــردی از گروهــی بــه گروهــی دیگــر ایجــاد م ـی شــود
(لیتــل جــان.)1384 ،
شــبکه اجتماعــی مجــازي را میتــوان بــه تعبیــري
امتــداد و ادامــه شــبکه اجتماعــی واقعــی دانســت ،کــه
توســط فناوريهــاي نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی در
فضــاي مجــازي بســط داده شــده و داراي گســتردگی
و تغییــرات شــکلی و ســاختاري شــده اســت .بــه همیــن
دلیــل هســت کــه تعاریــف اولیــه ماننــد تعریــف اولیــه
کاســتلز در جامعــه شــبکهاي برخاســته از تعاریــف
شــبکه اجتماعــی در محیــط واقعــی و تعمیــم آن بــه
فضــاي مجــازي اســت ،امــا بعدهــا بــا توجــه بــه ظرفیــت
وب  ،2مشــارکت کاربــران و محتــواي تولیــد شــده
توســط آنهــا تعاریــف گوناگونــی بــراي آن مطــرح شــده
اســت (خانیکــی.)1398 ،
شبکه اجتماعی اینستاگرام
اینســتاگرام در اکتبــر ســال ( )2010توســط کویــن
سیســتروم و مایــك کریگــر تأســیس شــد و آوریــل

تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا گرام

( )2012بــه قیمــت یــک میلیــارد دالر بــه شــرکت
فیسبــوک فروختــه شــد .اینســتاگرام خیلــی زود
کاربــران زیــادی جــذب کــرد ،بــه طــوری کــه در ژوئــن
ســال ( )2018یــک میلیــارد کاربــر فعــال ماهانــه در
جهــان را بــرای خــود ثبــت کــرد (اقبــال .)2020 ،در
وب ســایت رســمی اینســتاگرام ،اینســتاگرام را بــه
عنــوان «روشــی ســرگرمکننده و عجیــب بــرای بــه
اشــتراک گذاشــتن زندگــی خــود بــا دوســتان از طریــق
یــک ســری تصاویــر ،تعریــف شــده اســت» تــا بــه شــما
اجــازه دهــد لحظــات زندگــی دوســتانتان را از طریــق
عکسهــا در هنــگام وقــوع تجربــه کنیــد (ســایت
رســمی اینســتاگرام.)2016 ،
بــه عبــارت ســادهتر ،ایــن یــک برنامــه شــبکه
اجتماعــی رایگانــی اســت ،کــه در ســال ( )2010بــا
ایــده اصلــی اشــتراکگذاری بصــری از طریــق عکــس
و فیلــم راهانــدازی شــده اســت .عکسهــا و فیلمهــای
مربــوط بــه افــراد و مارکهــای دنبــال شــده شــما در
خبرنامــه شــما ظاهــر میشــوند ،و کســانی کــه دنبــال
میشــوند ،میتواننــد پســتهای شــما را در فیدهــای
آنهــا مشــاهده کننــد (ســایت رســمی اینســتاگرام،
 .)2016اینســتاگرام ،یــک شــبکه اجتماعــی اینترنتــی
اســت کــه کاربــرد آن اشــتراکگذاری عکــس و ویدئــو
اســت .دنبــال کــردن صفحــات کاربــران مختلــف در
سراســر دنیــا و تعامــل بــا آنهــا از خدماتــی اســت ،کــه
ایــن شــبکه اجتماعــی بــه صــورت رایــگان بــه کاربــران
خــود ارائــه میدهــد (عبداللهــی نــژاد.)1397 ،
اینســتاگرام شــبکه اجتماعــی اســت کــه در ســال
( )2019بیــش از  400میلیــون کاربــر در مــاه داشــته
اســت ،کــه بیــش از یــک چهــارم کابــران آن هــر روز از
صفحــه خــود اســتفاده میکننــد .یــک چنیــن ارقامــی
بــرای جلــب توجــه تبلیغکننــدگان بــه ایــن پلتفــرم
تنهــا مســئله زمــان مطــرح بــود و اکنــون پولــی کــه
صــرف بازاریابــی در اینســتاگرام میشــود ،بســیار
بیشــتر از گذشــته اســت (ورزنــده.)2019 ،
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تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام
شــاید اولیــن تبلیــغ بینالمللــی در اینســتاگرام در
نوامبــر ( )2013توســط مایــکل کــرز انجــام شــد .پیــش
از آن تبلیغــات اینســتاگرام بــرای چنــد کشــور منتخــب
بــود (شــوروکینا .)2014 ،تبلیغــات اینســتاگرامی
موفقیــت بیشــتری نســبت بــه تبلیغــات در فیسبــوک
داشــته اســت ،بــا وجــود دو برابــر کلیــک بــر روی نــرخ
بــا وجــود پایــگاه کاربــر کوچکتــر ،و فــرم تبلیغــات
بــا تصاحــب کل صفحــه نمایــش دســتگاه تلفــن همــراه
بســیار باال،کارآمــد و پتانســیل زیــادی دارد (کوهــن،
 .)2015اکثــر برنامههــای کاربــردی موبایــل بــرای
تأمیــن بودجــه عملیــات خــود در حــال حاضــر وابســته
بــه تبلیغــات هســتند.
در ســپتامبر ( ،)2015برنامــه تلفــن همــراه
اشــتراکگذاری تصویــر اینســتاگرام بخــش تبلیغــات را
بــه صــورت جهانــی بــه کاربــران خــود معرفــی کــرد.
ایــن تبلیغــات بــا اســتقبال پرشــور صنعــت تبلیغــات
آنالیــن رو بــه رو شــد .بــا ایــن حــال ،بســیاری از
کاربــران هــدف تبلیغــات قــرار گرفتــن را بیربــط بــه
عالئــق خــود دانســتند (ایرنــه پســاال .)2016 ،کلیــه
محتــوای موجــود در برنامــه اینســتاگرام به شــکل عکس
و فیلــم اســت .و ایــن فرصــت بــرای شــرکتها بــه ایــن
واقعیــت تبدیــل میشــود کــه کاربــران نــه تنهــا بــه آن
نــگاه میکننــد ،بلکــه تجربیــات خــود را بــا مارکهــا
بــه اشــتراک میگذارنــد (ایرنــه پســاال .)2016 ،در
گزارشــی در ســایت «استیســتا(((» آمــده اســت کــه 41
درصــد کاربــران اینســتاگرام بــه طــور مرتــب تلویزیــون
را نــگاه نمیکننــد و  89درصــد بازاریابــان اینســتاگرام
معتقــد هســتند بــه ازای یــک دالر هزینــه تبلیغــات در
اینســتاگرام میتــوان  5دالر بــه دســت آورد و ماهانــه 2
میلیــون تبلیغکننــده از اینســتاگرام اســتفاده میکننــد
و تخمیــن زده شــده کــه درآمــد تبلیغــات اینســتاگرام
در ســال ( )2018حــدود  2میلیــارد دالر بــوده کــه در
ســال ( )2020بــه  7میلیــارد دالر میرســد (اقبــال،
.)2020
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

تبلیغــات پولــی در اینســتاگرام بــه همــان روش
فیسبــوک انجــام میشــود .تبلیغــات تــک تصویــر
ســادهترین و ســر راســتترین تبلیغــات موجــود
هســتند کــه بیشــتر بــرای تبلیــغ تــک محصــول
اســتفاده میشــوند .تبلیغــات آلبومــی کــه بــرای
نمایــش چنــد محصــول متفــاوت برنامهریــزی شــده
اســت ،کــه فضــای بیشــتری بــرای شــرح محتــوای خــود
در اختیــار میگذارنــد.
تبلیغــات ویدئویــی چاشــنی درگیرکنندهتــری بــه
تبلیغــات آلبومــی میدهــد .بهتریــن ویدئــو تبلیغاتــی
 60ثانیــه و حداقــل  15ثانیــه طــول مــی کشــد.
«آیجــی تــی وی(((» هــم قابلیــت ویدئوهــای تبلیغــی
طوالنیتــر را امکانپذیــر میکنــد کــه نیازمنــد
جذابیــت بیشــتر تصویــری اســت (ورزنــده.)2019 ،
اقناع و فنون آن
دیفلــور و دنیــس ( )1996تبلیغــات را صــورت
کنتــرل شــده ارتباطــات میداننــد کــه بــا فنــون و
جاذبههایــی میکوشــد مخاطــب را بــه خریــد کاالیــی
یــا اســتفاده از خدماتــی اقنــاع نمایــد ،ایــن فنــون اقنــاع
مینامنــد .شــیوههای اقنــاع :منفعــت ،مرغوبیــت و
حقانیــت ،زبــان آشــنا ،معقــول و منطقــی ،آراســتگی
و پیراســتگی (جذابیــت) ،همتــرازی بــا مخاطــب
(مخاطبشناســی) را از جملــه ویژگــی فراینــد اقنــاع
میداننــد.
منفعــت بــه ایــن معنــی کــه هیــچ مخاطبــی در
برابــر پیامــی خالــی از نفــع روی خــوش نشــان نــداده
و متقاعــد نمیشــود .زبــان آشــنا بــه لحــاظ محتوایــی،
آشــنا بــودن مطالــب مســتلزم بــه کاربــردن کلمــات،
جمــات و تصاویــری اســت کــه مخاطــب آنهــا را
بــه آســانی دریافــت کنــد .آراســتگی و پیراســتگی
(جذابیــت) شــکل ،نحــوه اجــرا و انتقــال جــذاب و
مناســب پیــام در اقنــاع مخاطــب مؤثــر اســت (متولــی،
.)1384
یکــی از فنــون اقنــاع پیونــد اســت .ایــن فــن
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میکوشــد میــان محصــول بــا آنچــه اکنــون مخاطــب
مــورد نظــر دوســت دارد ،یــا بــه آن تمایــل دارد،
ماننــد لــذت ،زیبایــی ،امنیــت ،موفقیــت ،ثــروت و جــز
اینهــا ارتبــاط برقــرار کنــد .بــه ایــن فراینــد احســاس
گوینــده ،فنــون اقنــاع گــرم و نــرم ،افــراد زیبــا ،نمادهــا و
خاطــرات از انــواع پیونــد هســتند .یکــی از فنــون اقنــاع،
ادعــای صریــح اســت ،اگــر چیــزی مســتقیما بــه طــور
کامــل ،یــا بــه وضــوح بیــان شــود یــا نمایــش داده شــود
(صریــح) اســت ،بــرای مثــال برخــی از تبلیغــات قیمــت
محصــول ،ترکیبــات اصلــی ،محــل تولیــد ،یــا تعــداد
اقــام در هــر بســته را بیــان میکننــد .ایــن ادعاهــا
صریــح هســتند.
رشــوه :بــا ایــن فــن اقنــاع ،وعــده میدهنــد کــه
در ازای خریــد محصــول بــه مــا چیــز دیگــری ،ماننــد
تخفیــف ،کوپــن ،یــا هدی ـهای رایــگان بدهنــد.
راه حــل ســاده :در ایــن فــن تبلیغــات چــی
میکوشــد نشــان دهــد راه آســودگی در ایــن زندگــی
بغرنــج اســتفاده از ایــن نوشــیدنی ،ایــن اتومبیــل و ...
اســت.
زمانبنــدی :گاهــی پیــام رســانهای بــه دلیــل
زمــان پخــش آن اقناعکننــده اســت ،ماننــد تبلیغــات
پیــش از عیــد نــوروز.
مدخواهــی :بســیاری از افــراد از ایــن محصــول
اســتفاده میکننــد و هیــچ کــس دوســت نــدارد عقــب
بمانــد .افــراد زیبــا ،افــراد خــوش قیافــه ،مانکنهــا،
افــراد مشــهور .ایــن فــن در تبلیغــات رایــج اســت.
افــراد مشــهور :زندگــی افــراد مشــهور بــرای
مخاطــب جــذاب اســت .بــرای همیــن در تبلیغــات
اغلــب از افــراد مشــهور اســتفاده میکننــد تــا توجــه
مــا را جلــب کنــد.
متخصــص :مــا دربــاره آنچــه نمیدانیــم بــه
متخصصــان اســتناد میکنیــم.
تــرس :برخــاف فــن پیونــد ایــن روش از آنچــه
بــرای مخاطــب ناخوشــایند و هــراسآور اســت ،اســتفاده
میکنــد.
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شــوخی :زمانــی کــه میخندیــم احســاس خوبــی
داریــم .تبلیغکننــده میــان ایــن احســاس خــوب و
محصــول خــود ارتبــاط ایجــاد میکنــد (کاظمــی،
.)1396
شــدت :زبــان تبلیغــات پــر از تشــدیدکنندهها
شــامل صفــات عالــی (بهتریــن ،بیشــترین ،ســریعترین،
ارزانتریــن) .صفــات تفضیلــی (بیشــتر ،بهتــر از،
بهبودیافتــه ،ترقییافتــه) ،مبالغــه (شــگفتانگیز،
باورنکردنــی ،جــاودان) ،اغــراق و جــز اینهــا اســت.
احتمــال :ادعاهــای اثبــات نشــده ،اغراقآمیــز یــا
نامعقــول معمــوال همــراه بــا واژههــای دو پهلــو ماننــد
شــاید ،احتمــاال ،ممکــن اســت ،برخــی ،بســیاری ،اغلــب،
کمابیــش و جــز اینهــا میآینــد.
مــردم عــادی :ممکــن اســت فــردی معمولــی را
بیــش از فــردی روشــن فکــر یــا مشــهور ،کــه بــه وی
پــول زیــاد داده شــده بــاور کنیــم.
تکــرار :تبلیغکننــدگان از دو شــیوه بــرای تکــرار
اســتفاده میکننــد :شــعارهای پیــام تکــرار شــود یــا
ممکــن چنــد بــار نمایــش داده شــود.
گــرم و نــرم :در ایــن فــن از تصاویــر احساســی،
برانگیختــن شــادی ،شــادمانی ،آســایش اســتفاده
میکننــد .موســیقی آرام ،صــدای خــوش ،واژههــای
خوشــایند ،دوســت داشــتنی اســتفاده میشــود.
حســن تعبیــر :حســن تعبیــر میکوشــد بــا
تســکین مخاطــب واقعیتــی ناخوشــایند را خوشــایندتر
کنــد.
جدید :ما عاشق چیزهای جدید هستیم.
خاطــرات :ایــن فــن برخــاف فــن جدیــد اســت.
بســیاری از تبلیغکننــدگان بــه زمانــی اســتناد
میکننــد کــه زندگــی ســادهتر بــود.
پرســشهای بدیــع :ایــن پرســشها بــه ایــن
منظــور کــه بــا ســخنگو موافقــت کنیــم در نظــر
گرفتــه شــده اســت .آیــا میخواهیــد از شــر بدهــی
خــاص شــوید؟ (کاظمــی.)1396 ،
راهبرد یا استراتژی
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راهبــرد یــک واژه قدیمــی اســت .ســابقه مفاهیــم
راهبــردی بــه  30ســال قبــل از میــاد مســیح (علیــه
الســام) بــاز میگــردد ،کــه بــه راهبردهــای غلبــه بــر
دشــمن در جنــگ پرداختهانــد .اصــل کلمــه اســتراتژی
از کاربــرد نظامــی و سیاســی امــروزه وارد ادبیــات
کســب و کار شــده اســت (غفاریــان .)1381 ،اســتراتژی
یــا فارســی آن راهبــرد یــک مفهــوم چنــد بعــدی
اســت کــه دربرگیرنــده کلیــه فعالیتهــای اساســی
ســازمان اســت کــه انطبــاق بــا تغییــرات محیطــی را
تســهیل میکنــد (کانــگ .)2007،گاهــی اســتراتژای
تبیینکننــده قلمــرو رقابتــی ســازمان اســت ،و عکــس
العملــی در برابــر تهدیــدات و فرصتهــای ســازمان
اســت (هــاس .)2006 ،راهبــرد عبــارت اســت از برنامــه
جامــع ،منســجم و کاملــی کــه بــرای تحقــق اهــداف
اساســی ســازمان تدویــن میگــردد (رضائیــان.)1388 ،
روش پژوهش
یکــی از روشهــای بســیار کارآمــد تحلیــل کیفــی،
تحلیــل مضمــون اســت .تحلیــل مضمــون یکــی از
مهارتهــای مشــترک در تحلیــل کیفــی اســت ،بــه
همیــن دلیــل بویاتزیــس آن را نــه روشــی خــاص ،بلکــه
ابــزاری مناســب بــرای روشهــای مختلــف معرفــی
میکنــد (عابــدی جعفــری و همــکاران .)1390 ،ایــن
روش بــرای شناســایی ،تحلیــل و گــزارش دادن الگوهــای
مضامیــن موجــود در دادههــا بــه کار م ـیرود (بــراون و
کالرک.)2006 ،
مضمــون مهمتریــن پاســخ و معنــای موجــود در
داده را در رابطــه بــا ســؤال پژوهــش نشــان میدهــد.
تحلیــل مضمــون برخــاف ســایر روشهــای کیفــی بــه
یــک چارچــوب نظــری از پیــش موجــود متکــی نیســت.
مضمــون یــا تِــم مبیــن اطالعــات مهمــی دربــاره دادههــا
و ســؤاالت تحقیــق اســت و تــا حــدی ،معنــی و مفهــوم
الگــوی موجــود در مجموعــهای از دادههــا را نشــان
میدهــد .بــه طــور کلــی مضمــون ،ویژگــی تکــراری
و متمایــزی در متــن اســت کــه بــه نظــر پژوهشگــر
نشــاندهنده درک و تجربــه خاصــی در رابطــه بــا
ســؤاالت تحقیــق اســت.
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اگرچــه قاعــده مشــخصی بــرای شــناخت مضمــون
وجــود نــدارد ،امــا اصــول راهنمــای متعــددی وجــود
دارنــد کــه میتــوان ازآنهــا بــرای شــناخت مضامیــن
بهــره بــرد .مضمــون تاحــدی مبیــن تکــرار اســت .لــذا
مســئلهای را کــه صرفــا یــک بــار در متــن داده ظاهــر
میشــود ،نمیتــوان مضمــون بــه حســاب آورد .از
طــرف دیگــر اگرچــه همپوشــانی در میــان مضامیــن
تاحــدی اجتنابناپذیــر اســت ،امــا مضمونهــا بایــد از
یکدیگــر متمایــز باشــند (عابــدی جعفــری و همــکاران،
.)1390
مرحلــه اول تحلیــل مضمــون :آشــنایی بــا دادههــا؛
مرحلــه دوم :ایجــاد کدهــای اولیــه؛ مرحلــه ســوم:
جســتجو مضامیــن؛ مرحلــه چهــارم :بازبینــی مضامیــن
و مرحلــه پنجــم :تعریــف و نامگــذاری مضامیــن اســت
(بــراون و کالرک.)2006 ،
در پژوهــش حاضــر واحــد تحلیــل تبلیغــات تولیــد
شــده در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اســت .واحــد
مشــاهده نیــز شــامل متــون و تصاویــر ایــن تبلیغــات
اســت .شــیوه اجــرای پژوهــش بــه ایــن نحــو اســت
کــه حداقــل ســی صفحــه بــا رویکــرد تبلیغــات کاال و
خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــه نمونــه
تحلیلــی پژوهــش حاضــر در بیــن شــبکههای اجتماعــی
را تشــکیل داده اســت ،فهرســت خواهــد شــد.
ســپس بــا اســتفاده از یــک چــک لیســت هــر تبلیــغ
بر اســاس:
 .1نوع تبلیغ (پست یا استوری)؛
 .2هــدف تبلیــغ (معرفــی محصــول ،معرفــی صفحــه،
برند و)..؛
 .3نوع سند (عکس ،ویدئو ،موشنگرافی ،و )...؛
 .4مضمــون برجســته شــده در تبلیــغ (اســتفاده از
افــراد معــروف و  )...طبقهبنــدی خواهــد شــد.
روش گــردآوری اطالعــات در مطالعــه حاضــر
اســنادی اســت .از آنجــا کــه مطالــب بــه اشــتراک
گذاشــته شــده در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــه
در صفحــات ایــن شــبکه اجتماعــی قابــل دســترس
Agenda-setting T -1

92

هســتند ،شــیوه گــردآوری دادههــا از نــوع اســنادی
اســت بــه ایــن معنــا کــه دادههــای متنــی و تصویــری
تبلیغــات ســاخته شــده رســانهای در حکــم اســنادی
قلمــداد میشــوند کــه ثبــت و ضبــط شــده و محقــق
بــه دنبــال تجزیــه و تحلیــل آنهــا اســت.
جامعــه آمــاری مــورد بررســی تبلیغــات کاالهــا
و خدمــات در صفحــات فارســی شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام اســت ،کــه نمونــه مــورد بررســی تحقیــق
حاضــر چهــل مــورد تبلیغــات کاال و خدمــات صفحــات
فارســی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اســت ،کــه در
شــش مــاه دوم ســال ( )1398و اوایــل ســال ()1399
در ایــن شــبکه بارگــذاری شــده اســت .ابــزار گــردآوری
اطالعــات در پژوهــش حاضــر مشــاهد و فیشنویســی
از محتــوای برجســته شــده در تبلیغــات کاال و خدمــات
صفحــات فارســی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام خواهــد
بــود .روش توصیــف و تجزیــه تحلیــل اطالعــات همــان
طــور کــه گفتــه شــد تکنیــک پژوهشــی مــورد اســتفاده
در تحقیــق حاضــر؛ تحلیــل مضمــون یــا تماتیــک اســت.
نظریه برجسته سازی
پژوهــش حاضــر از مؤلفههــای نظریــه برجســته
ســازی((( کــه یکــی از نظریههــای مهــم در حــوزه
ارتباطــات و رســانه محســوب میشــود ،اســتفاده
خواهــد شــد .برجســته ســازی ،بــر ایــن فــرض اســتوار
اســت کــه محتــوای محصــوالت رســانهها ،بــر درک
عمــوم از میــزان اهمیــت موضوعــات ،اثــر دارد .نتایــج
بررســی مــک کامبــز و دونلــد شــاو در دهــه  70میــادی
کــه اولیــن پژوهــش دربــاره برجســته ســازی اســت،
نشــان داد کــه رســانهها میتواننــد بــا برجســته کــردن
رویدادهــای خــاص ،در ذهــن مخاطبــان تأثیرگــذار
باشــند (ســورین و تانــکارد.)1381 ،
شــاو و کامبــز هــم شــعارهایی را کــه توســط
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری آمریــکا در تبلیغــات
انتخابــات مطــرح شــده بــود تحلیــل کردنــد و بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه رســانهها بــا بــزرگ کــردن و
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یافتهها
ردیف

نام تبلیغات

پیج تبلیغات

نوع تبلیغات

1

تبلیغ گل فروشی
آنالین آیلیلیوم
تبلیغ روز ولنتاین
به نام خرس
ولنتاین

پیج محسن ایزی
طنزپرداز فضای
مجازی با
 3میلیون
دنبالکننده.

ویدئو  59ثانیهای،
پست گذاشته
شده است

زمانبندی مناسب پخش این کلیپ در روز ولنتاین
اســتفاده از فــرد معروفــی بــه نــام محســن ایــزی بــه عنــوان
بازیگــر نقــش مــرد
اســتفاده از فــن طنــز کــه همیشــه در پســتهای ایــن
صفحــه اســتفاده میشــود.
حــس راحتــی از خریــد اینترنتــی گل و اســتفاده از فــن
ســادگی اســت.
اما مهمترین فن ایجاد هیجان و ترس
اســت کــه در کامنتهــای ایــن پســت هــم مخاطبــان بــه
آن اشــاره کردهانــد .و ایــن فــن بــا
آوردن خــرس واقعــی در پایــان کلیــپ در مخاطــب بــه
وجــود میآیــد و یــادآوری ایــن تبلیــغ را در ذهــن مخاطــب
بیشــتر میکنــد.
نکتــه دیگــر در ایــن تبلیــغ غیــر مســتقیم و ارائــه آن در
قالــب یــک ســناریو عاشــقانه و طنــز اســت و از اقنــاع بــا
فــن گــرم و نــرم اســتفاده کــرده اســت ،بــه طــوری کــه فضــا
فیلــم کامــا احساســی ،آرامشدهنــده و موســیقی فیلــم
هــم آرامــش بخــش اســت.
از دو دختر زیبا نیز در این فیلم استفاده شده است.
در کپشــن ایــن پســت هــم آیــدی پیــج آیلیلیــوم و معرفــی
ایــن فروشــگاه بــه عنــوان فروشــگاه خریــد آنالیــن گل و گیــاه
درج شــده اســت و بــا ایــن جملــه کــه شــهر در دســتان شــما
اســت ،بــار دیگــر بــه راحتــی خریــد اینترنتــی تأکیــد میکنــد.

2

تبلیغ فروشگاه افق پیج محمد امین ویدئو سه دقیقهای
کریم پور،
کوروش
که
طنزپرداز با بیش از
پست گذاشته
 4میلیون
شده است.
دنبالکننده.

از فــن پیونــد بــه دنبــال ایجــاد فضــای نوســتالژیک بــرای مخاطب
اســت و مخاطــب را بــا خاطــرات گذشــته پیوند داده اســت.
در سراســر کلیــپ آرم برنــد افــق کــوروش در پاییــن کلیــپ
قــرار دارد .در کپشــن هــم از تخفیــف گرفتــن از فروشــگاه و
اسپانســر بــودن آن پــرده برداشــته اســت .فــن اســتفاده شــده
در ایــن کلیــپ فــن رشــوه دادن بــه مخاطــب اســت .در ایــن
فــن اقنــاع ،تبلیغاتچــی وعــده میدهــد کــه در ازای خریــد
محصــول بــه مــا چیــز دیگــری ماننــد تخفیــف ،کوپــن،
یــا هدیــهای رایــگان بدهنــد کــه در دیالوگهــای ابتــدای
کلیــپ ایــن مــوارد از زبــان کریــم پــور بیــان میشــود.

3

تصویر پست شده
است

اســتفاده از نــام و برنــد نویــد محمــد زاده بــه عنــوان فــرد
مشــهور بــرای تبلیــغ عطــر
پیونــد بیــن زیبایــی ،لــذت بــردن از زندگــی و بیــان
مانــدگاری عطــر بــا انتخــاب کپشــن بمانــد بــه یــادگار از مــن
سادگی و زیبایی تصویر انتخاب شده برای تبلیغ
راحتــی خریــد بــه صــورت اینترنتــی و توجــه بــه خانمهــا و
آقایــان بــا جملــه her and him
فــن راه حــل ســاده ،ایــن تبلیغــات قصــد دارد بــا فاصلــه
گرفتــن از زندگــی شــهر ،اســتفاده از فضــای مزرعــه و گل،
پــارچ شــربت لیمــو و پوشــیدن لبــاس ســفید ،آرامــش کــه
اســتفاده از ایــن برنــد بــه
مخاطب میدهد را برجسته کند.

تبلیغ عطر نوید

پیج نوید محمد
زاده ،بازیگر با بیش
از  4میلیون
دنبالکننده

مضامین و فنون برجسته شده در تبلیغات
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ردیف

نام تبلیغات

پیج تبلیغات

نوع تبلیغات

4

صنایع غذایی
خوشاب

پیج حسن
ریوندی طنزپرداز
با  14میلیون
دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

استفاده از افراد مشهور
رشوه و دادن سکه برای دنبال کردن
شــدت در زبــان گفتــن کلمــات اصالــت و قدمــت و راز
بهتریــن دســتپخت را داشــتن

5

ال سی من

پیج امیرحسین
آرمان با  2میلیون
دنبالکننده

عکس پست شده

اســتفاده از امیرحســین آرمــان بــه عنــوان فــرد معــروف و
مشــهور
بــدون ارجــاع دادن در کپشــن بــا قــرار دادن لوگــو برنــد
در تصویــر صرفــا در تصویــر از زیبایــی بازیگــر ،خوشــتیپی
بــا فــن گــرم و نــرم بــه تبلیــغ ایــن برنــد پرداختــه اســت.

6

نوای کالویه

پیج نرگس
محمدی ،بازیگر
با  1میلیون 700
هزار دنبالکننده

عکس پست شده

گــرم و نــرم و صمیمــی بــودن تبلیــغ بــه طــوری کــه کمتــر
کســی متوجــه پیــام تبلیغــی ایــن پســت میشــود
حضــور خانــم نرگــس محمــدی بــه عنــوان یــک فــرد
مشــهور در ایــن تبلیــغ
اســتفاده از متخصصیــن و گفتــن ایــن موضــوع در کپشــن
ی
کــه نــوای کالویــه بــه شــما بهتریــن پیانوهــا را معرفــی مـ 
کنــد.

7

رستوران شاخه
نبات

پیج مرجانه
گلچین ،بازیگر با
 1میلیون و 500
هزار دنبالکننده

ویدئو آیجی
تیوی

شدت در گفتن کلمات متفاوت ترین ،تمیزترین
اســتفاده از تصاویــر آرامــش بخــش بــاغ ،فــواره آب و گــرم و
صمیمــی بــودن فضــا و خــوش رنگــی فیلــم
پیونــد بیــن قرنطینــه و کرونــا و بــدون در یــک فضــای پــاک
بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت بــا نشــان دادن کارمنــدان
مرتــب ،ماســک زده و ایســتادن آنهــا بــا فاصلهگــذاری
اجتماعــی دور از هــم ،و نشــان دادن بزرگــی و خلــوت بــودن
فضــای بــاغ
حضــور مرجــان گلچیــن بــه عنــوان بازیگــر مشــهور کشــور
در ایــن رســتوران و بیــان تبلیغــات از زبــان او

8

رستوران شاخه
نبات

پیج رستوران
شاخه نبات

ویدئو یک دقیقهای

حضور داریوش فرضیایی مجری کودک در رستوران
زمانبنــدی مناســب پخــش کلیــپ در روزهــای قرنطینــه
کرونــا و بهرهگیــری از نزدیکــی رســتوران بــرای شــهروندان
تهرانــی کــه ســالهای قبــل ایــن ایــام را شــمال بودنــد.
ایجــاد پیونــد بیــن شــمال و فضــای کلبههــای رســتوران
بــا شــمال کشــور
انتقال حس شادی نشاط و آرامش
فــن اغــراق بــا گفتــن ایــن جملــه توســط فرضیایــی کــه
مــن دیگــر بــه شــمال نمــیروم.

9

جواهرات بارمان

پیج بهاره رهنما،
بازیگر با 4
میلیون  600هزار
دنبالکننده

عکس پست شده

حضــور بهــاره رهنمــا بــه عنــوان فــرد مشــهور کــه از ایــن
جواهــرات اســتفاده میکنــد.
اســتفاده از فــن زیبایــی و حضــور بازیگــری خــوش چهــره بــا
میــکاپ خــاص در تبلیــغ
اســتفاده از فــن گــرم و نــرم و صمیمــی جلــوه دادن تبلیــغ و
در جمــات دور شــدن از ناامیــدی و تاریکــی القــا ایــن حــس
را بــه مخاطــب میکنــد کــه بــا اســتفاده از ایــن جواهــرات
میتــوان زندگــی شــاد بــه دور از ناامیــدی داشــت.
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ردیف

نام تبلیغات

پیج تبلیغات

نوع تبلیغات

10

خانم ساعت

فن پیج بهاره
رهنما ،بازیگر با 32
هزار دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

حضــور بهــاره رهنمــا بــه عنــوان فــرد مشــهور کــه از ایــن
ســاعت اســتفاده میکنــد.
اســتفاده از فــن زیبایــی و حضــور بازیگــری خــوش چهــره بــا
میــکاپ خــاص در تبلیــغ
مدخواهــی و نشــان دادن ایــن موضــوع کــه بــدون ایــن
ســاعت خوشــتیپ نیســتید.
راحتــی در خریــد آنالیــن و قابــل اعتمــاد بــودن برنــد و بــه
روز بــودن آن کــه در کپشــن بیــان شــده اســت.
فــن رشــوه و تخفیــف دادن بــه مشــتری و دادن هدیــه بــه
ازای هــر خریــد

11

گالری عکاسی
هنری متین

پیج پرستو صالحی ،فیلم یک دقیقهای
استوری شده
بازیگر با  1میلیون
و نهصد هزار
دنبالکننده

تصویــر پرســتو صالحــی در ایــن تبلیــغ بــه عنــوان فــردی
معــروف اســتفاده شــده اســت.
اســتفاده یــک قابلیــت جدیــد بــه اســم بارکدخــوان و پخــش
مو ز یک

12

کمپین طال طرح

ویدئو یک دقیقهای

استفاده از سه شخص معروف در این تبلیغ
اســتفاده از فــن شــدت بــرای گفتــن بهتریــن کمپیــن
تبلیغــی در اینســتاگرام
دادن جایــزه بــه فالووکننــدگان کمپیــن و اســتفاده از فــن
رشــوه دادن بــه مخاطــب
اســتفاده از رنــگ قرمــز و موســیقی بــا ریتــم تنــد بــرای
افزایــش هیجــان

13

کمپین مودلند

پیج نیوشا ضیغمی ،ویدئو یک دقیقهای
بازیگر با  2میلیون
و  600هزار
دنببالکننده

حضــور خانــم نیوشــا ضیغمــی بــه عنــوان یــک فــرد معــروف
در ایــن تبلیــغ
کلیــپ تبلیغــی ســاده و مســتقیم بــه حمایــت از کمپیــن
پرداختــه اســت.
تخفیف و هدایا ،فن رشوه
به کار بردن کلمات اولین و بزرگترین ،فن شدت و اغراق

پیج بهنوش
بختیاری ،بازیگر
با  8میلیون و 800
هزار دنبالکننده

مضامین و فنون برجسته شده در تبلیغات

14

کمپین هشتگ
مدیا

پیج رامبد جوان،
مجری و بازیگر
با  10میلیون
و هشتصد هزار
دنبالکننده

ویدئو آیجی
تیوی

اســتفاده از چنــد فــرد معــروف در حوزههــای مختلــف از
مجــری ســابق اخبــار تــا طنزپــرداز و ورزشــکار و اســتفاده از
نــام و عکــس رامبــد جــوان
اســتفاده از جمــات اثرگــذاری چــون اینســتاگرامت منفجر کن
بــرای دعــوت از اسپانســرهای کمپیــن ،فــن شــدت و اغراق
زمانبنــدی حضــور حیاتــی کــه پــس از بیــرون آمــدن از
تلویزیــون بیشــتر از قبــل مــورد توجــه مخاطــب قــرار دارد
در اول کلیــپ بــا همــان لحــن خوانــدن خبــر و پیونــد دادن
مخاطــب بــا آن جریــان
تخفیــف و هدایــا و بیــان نابســامانی قیمــت ســکه و دادن
ســکه بــه عنــوان جایــزه در ایــن کمپیــن ،فــن رشــوه

15

مد راد

پیج مهدی پاکدل،
بازیگر با  2میلیون
و  300هزار
دنبالکننده

عکس پست شده

استفاده از مهدی پاکدل به عنوان مدلینگ این برند است.
فــن دیگــر نــوع عکاســی و ایجــاد حــس ســینمایی در تصاویر
اســت کــه قصــد دارد نشــان دهــد بــا اســتفاده از ایــن برنــد
شــما بــه محبوبیــت یــک سوپراســتار میرســید و حــس
جنتلمــن بــودن در کپشــنها و شــعارهای تبلیغــی ایــن
برنــد نیــز آمــده اســت .مدخواهــی و عقــب نمانــدن از مــد
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نوع تبلیغات
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16

مارکامد

پیج علی صبوری،
بازیگر با  2میلیون
و  600هزار
دنبالکننده

ویدئو ورق زدنی
حدود  8دقیقه

بهرهگیــری از زبــان طنــز و داســتان و ســرگرم شــدن
مخاطــب ،نــوع لبــاس بازیگرهــا هــم در عیــن ایــن کــه بــه
زمــان قدیــم اشــاره دارد باعــث ایجــاد فضــای طنــز بیشــتری
میشــود بــرای نمونــه نظامــی بــا دمپایــی پالســتیکی
صورتــی در حــال نوشــتن منظومــه خــود اســت.
خاصتریــن و ارزانتریــن لباسهــا در کپشــن شــدت
الفــاظ بــرای اقنــاع مخاطــب را دربــردارد.
پیونــد دادن مخاطــب بــا داســتان شــیرین و فرهــاد کــه
بــرای ایرانیــان نمــاد عشــق اســت.

17

کارماگالری

پیج بهنود،
دوبله اصفهانی،
با  750هزار
دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

طنز و سرگرمی
زمانبندی مناسب در زمان شیوع ویروس کرونا
راحتی خرید اینترنتی و پرداخت هزینه درب منزل
تأکید بر  5سال سابقه فروش آنالین

18

کادویی روبیک

پیج بهنود ،دوبله
اصفهانی ،با 750
هزار دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

اســتفاده از یــک کــودک کــه چهــره معروفــی در فضــای
مجــازی اســت.
اســتفاده از کلمــات لوکستریــن ،خاصتریــن ،بــا کیفیــت
تریــن و فــن اغــراق و شــدت

19

آقای عسل

پیج حسن
آقامیری ،روحانی،
با  2میلیون و 900
هزار دنبالکننده

استوری ،ویدئو
ورق زدنی حدود
 10استوری

حضــور حســن آقامیــری فــرد معروفــی کــه در فضــای
مجــازی مــورد توجــه مخاطبیــن اســت.
بیــان ســاده ،راحــت ،صمیمــی کلمــات و بــردن لفــظ
ارگانیــک
حضــور آقامیــری در کنــار کنــدو زنبــور عســل و نشــان دادن
طبیعــی بــودن محصــول

20

عطر ایترو

پیج آرمین زارعی،
خواننده ،با 7
میلیون و 300
هزار دنبالکننده

عکس پست شده

حضور زارعی ،فن حضور افراد معروف
پیونــد بیــن بــوی خــوش لحظــات کــه شــعار تبلیغاتــی ایــن
عطــر بــا تصویــری از زارعــی در حالــی کــه شــاد و ســرحال
اســت .بــه طــوری کــه بــرای مخاطــب این حــس را برجســته
کــرده اســت کــه اســتفاده از ایــن عطــر باعــث ســرزندگی و
شــادی خواهــد شــد.

21

سوپر مارکت نوری

پیج حمیدرضا
رنجبر ،آشپز
با  200هزار
دنبالکننده

ویدئو آیجی
تیوی

اســتفاده از حمیدرضــا رنجبــر بــه عنــوان فــرد مشــهوری در
بخــش آشــپزی کــه متخصــص آشــپزی هــم هســت و نظــر
تخصصــی دربــاره انــواع ســسها را مطــرح میکنــد.
حضــور در خــود ســوپر مارکــت و توضیــح دربــاره س ـسها
و نشــان دادن ایــن کــه ایــن ســوپر مارکــت هرچیــزی شــما
بخوایــد دارد.

22

وسایل ورزشی
خلیفه لو

پیج حمید
گودرزی ،بازیگر با
 1میلیون و 100
هزار دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

راحتــی ورزش در خانــه زمانبنــدی مناســب پخــش ویدئــو،
ورزش کــردن در خانــه در روزهایــی کــه اکثــر باشــگاهها بــه
دلیــل کرونــا تعطیــل اســت
حضور حمید گودرزی بازیگر و مجری تلویزیون
اســتفاده از نــام مهــدی ماهانــی بــه عنــوان متخصــص
ورزشــی بــرای دعــوت بــه چالــش ورزش در خانــه
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23

صنایع غذایی
میهن

پیج تبلیغات

نوع تبلیغات

پیج میهن با  400ویدئو یک دقیقهای
هزار دنبالکننده

mediamgt.ir

مضامین و فنون برجسته شده در تبلیغات
بهرهگیــری از ورزشــکاران خانــم زیــرا بیشــتر خریــداران
محصــوالت غذایــی خانمهــا هســتند کــه ایــن روزهــا
بیشــتر از گذشــته بــه تناســب انــدام و ســامتی خــود
اهمیــت میدهنــد.
پیونــد دادن فضایــی متناســب بــا ورزش همــان ورزشــکار
و نشــان دادن انــرژی ،ســامتی بــا اســتفاده از محصــوالت
میهــن
تأکیــد بــرای انجــام مســئولیت اجتماعــی میهــن و
حمایــت از ورزشــکاران کــه در هشــتگهای ایــن پســت
ورزش بانــوان ،ســامتی ،شــیر میهــن درج شــده اســت.

24

کافه رستوران
ماندال جردن

پیج مستر تستر،
تستر غذا ،با 1
میلیون و 300
هزار دنبالکننده

ویدئو آیجی
تیوی

زمانبنــدی در روزهــای کرونایــی کــه کمتــر کســی بــه
خــوردن غــذا در بیــرون از منــزل عالقــه دارد بــا اغــراق در
تمیــزی بیــش از حــد رســتوران ،داشــتن فضــای بــاز قصــد
برجســته کــردن ایــن موضــوع را دارد کــه در روزهــای
کرونایــی هــم رفتــن بــه ایــن رســتوران ترســی نــدارد.
حمیــد ســپیدنام بــا نــام مســتر تســتر چهــره معروفــی در
معرفــی کافههــا و رســتورانها اســت و بــه عنــوان فــردی
متخصــص در ایــن زمینــه شــناخته میشــود.

25

آرشا کالب

پیج علی کریمی،
فوتبالیست ،با 6
میلیون و 500
هزار دنبالکننده

عکس پست شده

حضــور علــی کریمــی یــک ورزشــکار معــروف در ایــن
مجموعــه ورزشــی
تصاویــر حرفـهای از لحظههــای ورزش کــردن علــی کریمــی
در ایــن مجموعــه
اهمیت دادن به خود ،سالمتی در شعارهای تبلیغاتی

26

کمپین امشو

پیج جواد
خواجوی ،دوبلور
مشهدی ،با 2
میلیون  800هزار
دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

اســتفاده از رنگهــای گــرم مثــل رنــگ قرمــز و موســیقی
رپ بســیار تنــد بــا صــدای خواجــوی کــه ریتــم ویدئــو را بــه
شــدت ســریع کــرده اســت.
حضــور خواجــوی ،مجیــد صالحــی و نیمــا شــعبان نــژاد در
برنامــه
انتقال هیجان و طنز و سرگرمی در تیزر برنامه

27

عطر اربا

پیج دنیا جهان
بخت ،مدلینگ،
با  9میلیون
دنبالکننده

عکس پست شده

دنیــا خــودش را بــه عنــوان یــک متخصــص بــه مخاطــب
معرفــی میکنــد و در کپشــن آورده اســت :عطــر اربــا،
انتخــاب مــن بــرای ایــن فصــل
عکــس انتخــاب شــده بــرای ایــن تبلیــغ ،شــبیه تبلیغــات
خارجــی اســت و بــرای بخشــی از مخاطبــان داخــل ایــران
تصویــری برخواســته از مدخواهــی و عقــب نمانــدن از مــد
روز را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
اســتفاده از زبــان انگلیســی در کپشــن بــرای نوشــتن بــا
قابلیــت ترجمــه اینســتاگرام بــه دنبــال یــادآوری ایــن
موضــوع اســت کــه دنیــا دختــری ایرانــی ســت کــه در
خــارج از ایــران موفــق و آزاد زندگــی میکنــد و متناســب
بــا تصویــر انتخــاب شــده ،ســبکی از زندگــی و مدخواهــی را
برجســته کــرده اســت.
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ردیف

نام تبلیغات

پیج تبلیغات

نوع تبلیغات

28

خانه بازیگری
کودک خورشید

پیج شهره
لرستانی ،بازیگر
با  900هزار
دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

بیان تبلیغات توسط شهره لرستانی بازیگر
محــدود بــودن تعــداد ثبتنامیهــا و محــدود بــودن زمــان
ثبتنــام و اســتفاده از فــن تــرس کــه اگــه ثبتنــام نکنیــد
عقــب میمانیــد.
نشــان دادن بخشــی از فضــای کارتونهــای والــت دیزنــی
چــون مخاطــب تبلیــغ کــودکان هســتند و پیونــد دادن
کــودکان بــا فضــای انیمیشــنهای دیزنــی.

29

رستوران ارکیده

پیج یکتا ناصر،
بازیگر با  1میلیون
دنبالکننده

عکس پست شده

یکتــا ناصــر بــا خانــواده خــود در رســتوران ارکیــده حضــور
دارد و از مناســب بــودن فضــای رســتوران بــرای خانوادههــا
ی کنــد .فــن صمیمیــت و پیونــد زدن
در کپشــن حمایــت مـ 
مخاطــب بــا حــس آرامــش و شــادی.
جملــه قــدر ایــن خاطــره را دریابیــم بــه عنــوان شــعار
تبلیغاتــی رســتوران ارکیــده و ســلفی گرفتــن همســر یکتــا
ناصــر ،شــادمانی دختــر بچــه آنهــا ،برجســته کــردن ایــن
موضــوع را دربــردارد کــه بــا رفتــن بــه ایــن رســتوران
لحظههــای خــوب و آرام و پرخاطــرهای خواهیــد داشــت .در
ایــن تبلیــغ از فــن گــرم و نــرم ،خاطــرات ،راه حــل ســاده و
حســن تعبیــر اســتفاده شــده اســت.
رنــگ ســفید لبــاس هــر ســه نفــر و آراســتگی و ســادگی
آنهــا ،فــن آراســتگی را دنبــال کــرده اســت.

30

طرح طاها

پیج پژمان بازغی،
بازیگر و مجری با
 1میلیون 500
هزار دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

فن زیبایی در نشان دادن ویالها
فــن آراســتگی و هماهنگــی لبــاس بازغــی بــه عنــوان تبلیــغ
کننــده بــا فضــای ویــا
حضــور پژمــان بازغــی کــه خــود بازیگــری اهــل شــمال
ایــران اســت .فــن اســتفاده از افــراد معــروف در تبلیغــات.
شــدت و اغــراق در انتخــاب کلمــات فرصــت تکــرار نشــدنی،
قیمــت پاییــن ســرمایهگذاری نســبت بــه زیبایــی و چشــم
نــوازی و مبلــه بــودن ویالهــا.
ایجــاد حــس آرامــش و اعتمــاد در مخاطــب بــرای ســرمایه
گــذاری بــدون ریســک و دادن فرصــت اقســاط  24ماهــه
بــرای پرداخــت مبلــغ ســرمایهگذاری بــدون بهــره.

31

فروشگاه تواضع

پیج هومن
ایرانمنش،
طنزپرداز با 1
میلیون و 500
هزار دنبالکننده

ویدئو ورق زدنی
حدود  11دقیقه

فن شوخی و سرگرمی
حضــور هومــن ایرامنــش فــرد طنزپــردازی کــه در فضــای
مجــازی معــروف شــده اســت.
تخفیــف و جوایــز فروشــگاه تواضــع کــه هــم در دیالوگهــای
کلیــپ آمــده هــم در کپشــن ،فن رشــوه

32

پیج دکتر جعفر
زاده

پیج میالد قاسمی
خواه ،طنزپرداز
با  4میلیون
دنبالکننده

ویدئو ورق زدنی
حدود  6دقیقه

فن شوخی ،سرگرمی و طنز
نشــان دادن کالسهــای مشــاوره و حضــور خــود دکتــر
مســیح جعفــرزاده در کلیــپ بــه عنــوان متخصــص
ســرمایهگذاری ،مهاجــرت و بازاریابــی
پیونــد بیــن دغدغــه ایــن روزهــای جوانهــا بــرای تفریــح،
یرمایهگــذاری ،کار پیــدا کــردن بــا کالسهــای مشــاوره
فــن اغــراق کــه خانــم جعفــر زاده بــا کالسهاشــون باورهــای
مالــی و نگــرش انســان تغییــر میدهــد.
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ردیف

نام تبلیغات

پیج تبلیغات

نوع تبلیغات

مضامین و فنون برجسته شده در تبلیغات

33

کمپین دیدوگرام

پیج عرفان
علیرضایی،
طنزپرداز با 3
میلیون و 600
هزار دنبالکننده

ویدئو ورق زدنی
حدود  7دقیقه

شوخی و طنز و سرگرمی
حضور چهار طنزپرداز معروف اینستاگرام
جوایــز و برنــده بــودن همــه شــرکتکنندگان کمپیــن در
دیالــوگ کلیــپ و کپشــن
پیونــد بیــن دغدغــه ایــن روزهــای جوانهــا بــرای تفریــح،
کســب ثــروت و یــک شــب پــول دار شــدن بــا تبلیــغ در
پیــج دیدوگــرام
اغراق در پولدار بودن این  4نفر

34

ایرانسل

پیج ساالر عقیلی،
خواننده با 600
هزار دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

استفاده از ساالر عقیلی خواننده معروف
زمانبنــدی قرنطینــه کرونــا بــرای پخــش آنالیــن کنســرت
زنــده

35

رژیم لیمومی

پیج لیمومی با 1
میلیون و 400
هزار دنبالکننده

عکسهای استوری
و پست شده

فــن راحتــی و ســادگی در تصاویــر بــرای نشــان دادن اینکــه
بــا خــوردن غذاهــای خوشــمزه میتونــی رژیــم بگیــری.
زمانبندی فصول مختلف در انتخاب تصاویر
تخفیف و فن رشوه
فن زیبایی در انتخاب تصاویر و طراحی

36

بانک گردشگری

پیج باشگاه
پرسپولیس با 4
میلیون و 200
هزار دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

رشــوه و جوایــز بــرای کســانی کــه پایانههــای فــروش بانــک
گردشــگری را نصــب کننــد.
پیونــد بیــن حمایــت از پرســپولیس باشــگاه پرطرفــدار
کشــور و بانــک گردشــگری

37

پلی استیشن

پیج آرات حسینی،
ورزشکار با 4
میلیون و 200
هزار دنبالکننده

عکس پست شده
ورق زدنی

پلــی استیشــن وســیلهای بــرای ســرگرمی کــودکان هســت
و آرات حســینی بــه عنــوان یــک کــودک بــرای تبلیــغ آن
انتخــاب شــده اســت.
تصاویــر همــه در فضــای بــاز گرفتــه شــده اســت کــه القــا
ایــن حــس شــادی و نشــاط و بــازی کــردن را بیــش از پیــش
امکانپذیــر میکنــد.
آرات چهــرهای معــروف در اینســتاگرام اســت .فــن اســتفاده
از افــراد معــروف اینجــا اســتفاده شــده اســت.

38

جینوست

پیج سروش
رضایی ،انیمیشن
سوریلند با
 3میلیون
دنبالکننده

ویدئو یک دقیقهای

صفحــه ســوریلند یــک صفحــه طنــز اســت کــه در قالــب
انیمیشــنهای دو بعــدی طنزهــای سیاســی و اجتماعــی را
مطــرح میکنــد و تبلیــغ جینوســت در ابتــدای یکــی از
ایــن کلیپهــای طنــز بــه عنــوان اسپانســر آمــده اســت.
فن رشوه در دادن تخفیف

39

کیان

پیج روسری و
کراوات کیان با 25
هزار دنبالکننده

عکس پست شده

پیونــد بیــن دوره پهلــوی و حــال بــا قــراردادن طرحهــای
دوره پهلــوی بــر روی روســری یــا قــرار دادن کــراوات کنــار
میــدان آزادی ،در کپشــن هــم نــام محصــول را شــاهزاده در
کنــار میــدان شــهیاد معرفــی کــرده اســت.
اســتفاده از تصویــر ســاده در عیــن زیبایــی بــا کادر آبــی کــه
روی همــه تصاویــر بــه صــورت ثابــت قــرار دارد.
اســتفاده از زبــان انگلیســی در تبلیــغ محصــول کــه شــاید
بــرای ایرانیــان خــارج از کشــور یــا مشــتریان خارجــی باشــد
تمــام هشــتگها هــم بــه زبــان انگلیســی اســتفاده شــده
اســت.
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ردیف

نام تبلیغات

پیج تبلیغات

نوع تبلیغات

40

آبادیس

پیج کاشت مو
آبادیس با 100
هزار دنبالکننده

عکس و فیلم پست
شده

استفاده از چهرههای معروف در کلینیک
تکرار تبلیغات در چندین پیج به طور همزمان
اغــراق و شــدت در گفتــن شــعارهای تبلیغاتــی بــه عنــوان
مثــال باالتریــن تراکــم کاشــت

از بین چهل تبلیغی که مورد بررسی قرار گرفت مضامین زیر بیشتر از فنون دیگر برجسته شده است.
ردیف

فنون و مضامین برجسته شده

تعداد تبلیغات

1

فن استفاده از افراد معروف و مشهور

34

2

فن پیوند

13

3

فن اغراق و شدت

13

4

فن رشوه و تخفیف

13

5

فن طنز و سرگرمی

10

6

فن زمانبندی

7

7

فن راحتی خرید

7

8

فن زیبایی

7

9

فن گرم و نرم

7

10

فن سادگی

5

11

فن استفاده از متخصصین

5

12

فن شادی و نشاط

4

13

فن مدخواهی

4

14

فن ترس و هیجان

3

15

فن آراستگی

2

16

فن راه حل ساده

2

17

فن تکرار

1

18

فن نوآوری

1

اولویــت دادن بــه برخــی موضوعــات بــر اولویتهــای
مــردم تأثیــر میگذارنــد .در ایــن نظریــه مخاطــب پویــا
اســت ،امــا مســئولیت جهتدهــی بــه افــکار عمومــی
بــا رســانهها اســت .وظایــف رســانهها عبــارت هســتند
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از :آگاهیبخشــی ،برجســته ســازی و اولویتبخشــی
(مهــدی زاده.)1397 ،
ایــن نظریــه میگویــد رســانهها در انتقــال
پیامهــا ،نوعــی اولویــت یــا برجســته ســازی بــه وجــود

تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا گرام

میآورنــد ایــن نظریــه تأثیــرات رســانهها را در حــوزه
رفتــار محــدود میکنــد ،امــا رســانهها بــا برجســته
ســاختن برخــی از موضوعــات میتوانــد بــر مــردم
تأثیــر بگذارنــد .بــه عبــارت دیگــر رســانهها گرچــه
نمیتواننــد تعییــن کننــد کــه مخاطبــان چــه طــور
بیندیشــند ،امــا میتواننــد تعییــن کننــد کــه دربــاره
چــه بیندیشــند (الزار.)1384 ،
نتیجهگیری
اســتفاده از ویدئوهــای یــک دقیقــهای بیشــترین
تبلیغــات را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،بــه طــوری
کــه شــانزده تبلیــغ از ایــن نــوع بــوده اســت و پــس از
آن عکسهــای تکــی کــه پســت شــدهاند .و کمتریــن
اســتفاده از اســتوریهای تکــی اســت.
راهبرد ویدئو مارکتینگ یا بازاریابی ویدئویی
شــرکتهاي مختلــف اعــم از بــزرگ و کوچــک
بــه ســمت اســتفاده از ابزارهــاي بازاریابــی دیجیتــال
و از جملــه بازاریابــی ویدئویــی روي آوردهانــد .بــه
نظــر میرســد توانمنــدي کــه بازاریابــی ویدئویــی بــه
شــرکتهاي کوچــک میدهــد ،آنهــا را در رقابــت
بــا شــرکتهاي بــزرگ قدرتمندتــر کــرده اســت.
زمانــی کــه مشــتریان یــک ویدئــو بــا محتــواي جــذاب
از ســوي یــک شــرکت تماشــا میکننــد تصورشــان از
انــدازه و توانمنــدي شــرکت تولیدکننــده محتــوا تحــت
تأثیــر قــرار میگیــرد .مدیــران بازاریابــی شــرکتهاي
کوچــک و متوســط در ایــن رقابــت تنگاتنــگ نقــش
مهمــی را ایفــا میکننــد و از ایــن رو تعییــن شــرایط
مطلــوب بــراي عملکــرد آنهــا میتوانــد در بقــاي
شــرکتها و کســب مزایــاي رقابتــی بســیار ســودمند
باشــد (نجفــی زاده.)1398 ،
راهبرد شخصی سازی پیام
امــروزه بازاريابــان ســعي دارنــد تــا بــا اســتفاده
از شــخصي ســازي و سفارشــي كــردن خدمــات
عملكــرد خــود را بهبــود بخشــند .تلفنهــاي همــراه و
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شــبکههای اجتماعــی میتواننــد بــه راحتــي توســط
كاربــران در هــر كجــا و هــر زمانــي كــه بخواهنــد جابجــا
شــوند ،بــه صــورت شــخصی توســط کاربــران اســتفاده
شــود بــه هميــن دليــل اســت كــه تلفنهــاي همــراه
از تــوان بالقــوهاي بــراي شــخصي شــدن برخــوردار
هســتند (نیســی.)1390،
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــه علــت داشــتن
پلتفرمهایــی کــه موقعیــت جغرافیایــی ،ســن ،جنــس
و عالئــق مشــخص میکنــد بــه راحتــی میتوانــد در
گســترش تبلیغــات شــخصی ســازی شــده بــه برندهــا
و کمپینهــای تبلیغاتــی کمــک کنــد .راهبردهــای
دیگــری کــه تبلیغــات اینســتاگرام را برجســتهتر مــی
کنــد عبــارت هســتند از:
راهبرد بیان ساده پیام
زمــان کوتــاه تبلیغــات اینســتاگرام اجــازه فهــم
پیچیدگــی پیــام و نامعلــوم و مبهــم بــودن آن را بــه
کاربــر نمیدهــد .تبلیغــات اینســتاگرام بایــد ســاده و
شــفاف روی نــکات اصلــی تأکیــد کنــد تــا بیشــترین
بهــره را بــرای خــود کســب نماییــد.
راهبرد متن کوتاه و هشتگگذاری هدفمند
کاربــران شــبکههای اجتماعــی ،باالخــص
اینســتاگرام کمتــر متنهــای طوالنــی را مطالعــه
میکننــد ،متــن کوتــاه و اثرگــذار و هشــتگهای
کاربــردی و هدفمنــد بــا محصــول میتوانــد بــه دیــده
شــدن بیشــتر تبلیغــات کمــک کنــد.
راهبرد سرگرمی و طنز
اســتفاده از زبــان طنــز و ســرگرمی همــان طــور کــه
در تبلیغــات ایــن تحقیــق نیــز مشــاهده کردیــم ،باعــث
ی شــود کــه کاربــر زمــان بیشــتری بــه دیــدن ویدئــو
مـ 
و پیــام تبلیغــی نــگاه کنــد؛ و لــی از ســوی نقطــه ضعــف
ایــن کــه پیــام تبلیغــی در ضمــن طنــز نادیــده گرفتــه
شــود نیــز در ایــن نــوع راهبــرد وجــود دارد.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

راهبرد حضور در کمپینها
از چهــل تبلیــغ بررســی شــده هجــده تبلیــغ
بــه معرفــی یــک کمپیــن تبلیغــی پرداختــه بــود.
کمپینهــای تبلیغــی بــه علــت حضــور افــراد متخصــص
و معــروف ،وجــود جوایــز بــزرگ ،تخفیفهــا و تعــداد
بیشــتر برندهــا و محصــوالت ،بیشــتر مــورد توجــه
کاربــران قــرار میگیــرد ،امــا هزینــه حضــور یــک
محصــول در یــک کمپیــن بــه مراتــب بیشــتر از تهیــه
یــک ویدئــو تبلیغــی اســت .در اینســتاگرام کمپینهــا
در ازای دنبــال کــردن اسپانســرها بــه دنبالکننــدگان
در تاریخهــای مشــخصی جوایــزی را میدهنــد ایــن
ضعــف کــه پــس از پایــان اهــدا جوایــز و تخفیفهــا
کاربــران دیگــر دنبالکننــده شــما نباشــند هــم وجــود
دارد.
راهبرد بهرهمندی از افراد معروف
حضــور افــراد معــروف در تبلیــغ محصــوالت و
خدمــات در تمــام رســانهها جذابیــت تبلیغــات را بیشــتر
میکنــد ،امــا در اینســتاگرام افــراد معــروف تنهــا در
تبلیغــات حضــور ندارنــد؛ بلکــه در صفحــات شــخصی
خــود تبلیغــات را بارگــذاری میکننــد کــه ایــن امــر
باعــث دیــده شــدن بیشــتر تبلیغــات میشــود و بــه
نوعــی افــراد معــروف در ظاهــر متخصصیــن معرفــی آن
کاال یــا خدمــات ظاهــر میشــوند و طرفــداران آنهــا
بــه طرفــداران برنــد و محصــوالت تبدیــل میشــوند،
امــا هزینــه تبلیغــات در صفحههــای افــراد معــروف
بســته بــه میــزان دنبالکننــده بســیار بــاال اســت .لــذا
حضــور در کمپینهــا کــه چنــد فــرد معــروف در آن
حضــور دارنــد شــاید بــه صرفهتــر باشــد.
در کنــار تمــام ایــن راهبردهــا بیــان ایــن نکتــه نیــز
ضــروری اســت .بــرای تبلیــغ یــک محصــول در شــبکه
اجتماعــی اینســتاگرام ابتــدا بایــد هــدف شــرکت یــا
تبلیغکننــده از تبلیــغ آن کاال و خدمــات مشــخص
باشــد تــا هزینههــای تبلیغکننــدگان بهینهتــر مصــرف
شــود .بســته بــه ایــن کــه هــدف معرفــی محصــول،
معرفــی برنــد یــا ایجــاد وفــاداری بــه یــک برنــد قدیمــی
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اســت در نــوع تبلیــغ کــردن بــرای آن متفــاوت خواهــد
بــود .پــس از مشــخص کــردن هــدف میتــوان بســته
بــه مصرفکننــدگان محصــول و جامعــه هــدف آن
محصــول یــا خدمــت بــه تهیــه و انتشــار تبلیغــات در
اینســتاگرام پرداخــت .بســته بــه هــدف صفحاتــی کــه
تبلیــغ را بــه آنهــا ارائــه میدهیــد و قــرار اســت تبلیــغ
شــما را داشــته باشــند متفــاوت خواهــد بــود.
از ســوی دیگــر کابــران اینســتاگرام هــر روز بــا
هــزاران عکــس و فیلــم رو بــه رو هســتند ،تبلیغــات
مســتمر ،متنــوع ،خالقانــه و تکــرار منطقــی آن
میتوانــد بــه دیــده شــدن تبلیــغ کمــک کنــد.
زمانبنــدی مناســب تبلیــغ در مقاطــع حساســی چــون
پیــش از عیــد نــوروزو  ...بســته بــه محصــول نیــز در
جلــب نظــر کاربــران مؤثــر اســت .شــخصی ســازی پیــام
نیــز در رســیدن پیــام بــه کاربــران هــدف و هوشــمند
کــردن تبلیغــات اینســتاگرام نقــش مهمــی دارد.
اســتراتژیهای مختلفــی در مــورد تبلیــغ در
اینســتاگرام توســط بازاریابــان ارائــه شــده اســت،
ماننــد همــه تبلیغــات ،تبلیغــات در اینســتاگرام بایــد
بــا یــک اســتراتژی دقیــق تنظیــم شــده آغــاز شــود.
جکســون ( )2016پیشــنهاد میکنــد تــا آنچــه را کــه
تبلیــغ میشــود ،هــدف از تبلیــغ آن مشــخص شــود
و معیارهایــی کــه بــرای اندازهگیــری موفقیــت آن
اســتفاده میشــود نیــز بایــد مشــخص گــردد (ایرنــه
پســاال .)2016 ،گزینههــای بســیار پیشــرفته در
زمینــه هدفگــذاری کــه توســط فیسبــوک اســتفاده
میشــود در تبلیغــات اینســتاگرام نیــز اســتفاده
میشــود کــه یــک عامــل اصلــی جذابیــت اینســتاگرام
بــه عنــوان یــک بســتر تبلیغاتــی اســت .اینســتاگرام
ســن ،جنــس و موقعیــت مکانــی را بــه عنــوان حداقــل
تنظیمــات هدفمنــدی بــه تبلیغکننــده میدهــد ،امــا
میتوانــد گزینههایــی را بــرای افــرادی کــه از قبــل بــه
وب ســایت یــک شــرکت یــا افــرادی کــه بــا مشــتریان
موجــود آن مراجعــه کردهانــد ،اهــدا کنــد .گزینههــای
تفصیلــی هدفگــذاری امــکان انتخــاب عالئــق و کلمــات
کلیــدی منفــرد را فراهــم میکنــد ،کــه میتوانــد
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تقریبــا هــر چیــزی باشــد کــه تبلیغکننــده بــرای
پیــدا کــردن مشــتری هــدف مطابــق بــا رفتــار آنالیــن
مشــتری ،نیــاز دارد (کوپــر 2015؛ جکســون .).2016
اگــر اســتراتژی تبلیغــات بــا توجــه بــه هــدف مشــتری
و پروفایــل مشــتری تنظیــم شــود ،پیــام تبلیغــات را
تضمیــن کردهایــم (ســیموند.)2015 ،
اســتراتژی بصــری بــه تصاویــر و فیلمهــا بــا کیفیــت
بــاال اشــاره دارد ،از عکسهایــی کــه باعــث میشــود
کاربــر احســاس کنــد چیــزی بــه طــور مســتقیم بــه
آنهــا فروختــه میشــود ،بایــد اجتنــاب شــود .در
حالــی کــه آرم برنــد بایــد ظریــف باشــد ،داشــتن مقــدار
زیــادی متــن بــر روی عکــس یــا فیلــم نیــز مجــاز
نیســت (روتشــتاین  .)2016،اســتراتژیهای بــرای
کامنتهــا (زیرنویــس) و هشــتگهای اینســتاگرام نیــز
بیــان شــده اســت کــه در آن آمــده اســت :اســتفاده از
هشــتگ موضــوع بســیاری از مباحثــه بــه صــورت آنالین
بــوده اســت ،و بــه عنــوان مثــال تعــداد مطلــوب هشــتگ
در هــر پســت بســیار مهــم اســت .اســتفاده بیــش از حــد
از هشــتگ میتوانــد ناامیــد کننــده بــه نظــر برســد،
در حالــی کــه تعــداد مطلــوب هشــتگ در هــر پســت
ســه تــا پنــج اســت (سورنوســو  .)2014،پســتهایی
بــا ســه هشــتگ دارای باالتریــن میــزان تعامــل هســتند
و در صــورت اســتفاده بیشــتر از مزایــای اســتفاده از
هشــتگها کاهــش مییابــد (مــوالن.)2015 ،
منابع

 .1آقــازاده ،ه .)1389( .ارزیابــی اثربخشــی تبلیغــات
الکترونیکــی بــر اســاس مــدل سلســله مراتــب اثــرات ،مطالعــه
مــوردی :صنعــت پوشــاک فصلنامــه اقتصــاد و تجــارت نویــن.
شــماره  ،22صفحــات  123تــا .143
 .2آذر ،عــادل؛ باقــری ،هوشــمند و کشــاورز ،محمــد.)1397( .
پیشــایندها و پیامدهــای نگــرش دانشــجویان نســبت بــه
تبلیغــات رســانههای اجتماعــی در دانشــگاه ســمنان .مجلــه
جهانــی رســانه ،دوره  ،13شــماره  ،1صفحــات  1تــا .21
 .3اربطانــی روشــندل ،طاهــر و محمــود زاده ،احــد.)1396( .
طراحــی مــدل تبلیغــات از طریــق رســانههای اجتماعــی
بــه منظــور تأثیــر بــر تمایــل مشــتریان .فصلنامــه مدیریــت
بازرگانــی ،شــماره ،4دوره  ،9زمســتان  .96دانشــكده مديريــت
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دانشــگاه تهــران ،صفحــات  763تــا .786
 .4انصــاری ،یعقــوب؛ افراســیابی ،مســعود و بیــات ،مهــدی.
( .)1395تبلیغــات در موبایــل و شــبکههای اجتماعــی
موبایلــی .مطالعــات مدیریــت و کارآفرینــی ،پاییــز  ،1395دوره
دوم ،شــماره  ،۳صفحــات  151تــا .161
 .5باهنــر ،ناصــر و همایــون ،محمــد مهــدی.)1388( .
گذرگاههــای تبلیغــات بارگانــی :از آغــاز تــا اســام .تهــران،
پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات .چــاپ اول.
 .6بختایــی ،امیــر و گلچیــن فــر ،شــادی .)1388( .مدیریــت
تبلیغــات اینترنتــی .تهــران ،انتشــارات کارگــزار روابــط عمومی.
 .7تقــی پناهــی ،فاطمــه؛ نوکاریــزی ،محســن و دیانــی،
حســین .)1397( .شناســایی مؤلفههــای موفقیــت تولیــد
محتــوا در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام :پویــش کیفــی.
فصلنامــه علمــی و پژوهشــی تحقیقــات و اطــاع رســانی
و کتابخانههــای عمومــی ،دوره  ،25شــماره  ،3پاییــز .98
صفحــات  431تــا .456
 .8تــک راســا .)2018( .گــزارش چشــمانداز تبلیغــات
اینترنتــی در ایــران2018 Iran AdTech Overview ،
 .9دانســی ،مارســل .)1387( .نشانهشناســی رســانهها.
ترجمــه گــودرز میرانــی و بهــزاد دوران .تهــران ،انتشــارات
چاپــار ،چــاپ اول .دانشــنامه آزاد ویکــی پدیــا.
 .10دفلــور ،ملویــن و دنیــس ،اورت ای .)1392( .شــناخت
ارتباطــات جمعــی .ترجمــه ســیروس مــرادی زیــر نظــر دکتــر
ناصــر باهنــر .تهــران .انتشــارات صــدا و ســیما ،چــاپ ســوم.
 .11رضائیــان ،علــی .)1388( .مبانــی ســازمان و مدیریــت،
تهــران ،انتشــارات ســمت.
 .12روشــندل اربطانــی ،طاهــر؛ شــریفی ،ســید مهــدی و
لبافــی ،ســمیه .)1397( .مدیریــت رســانه .تهــران :انتشــارات
دانشــگاه تهــران.
 .13حســینی ،ســید احمــد؛ قاضــی زاده ،مصطفــی و عباســی،
حســین .)1387( .بررســی تأثیــر بــه کارگیــری بازاریابــی
الکترونیکــی بــر عملکــرد صادراتــی صادرکننــدگان بــا تأکیــد بر
اینترنــت .دانشــور رفتــار ،شــماره  .32صفحــات  125تــا .141
 .14حنفــی زاده،پیــام و بهبــودی ،مهــدی .)1388( .تبلیغــات
اینترنتــی (رهیافــت جدیــد ترفیــع) ،تهــران ،انتشــارات ترمــه.
 .15خانیکــی ،هــادی و خجیــر ،یوســف .)1398( .ظرفیتهــا
و چالشهــای شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــرای جامعــه
مدنــی ایــران .فصلنامــه مطالعــات رســانههاي نویــن ،ســال
پنجــم ،شــماره  17.بهــاره .1398
 .16خانیکــی ،هادی؛کیــاء ،علــی اصغــر؛ میــر ،صمــد.)1395( .
نقــش تبلیغــات شــبکه اجتماعــی تلگــرام در جلــب اعتمــاد
مخاطبــان؛ بــه خریــد کاال .علــوم خبــری ،شــماره ،18
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

صفحــات  11تــا .58
 .17ســاعی ،محمــد حســین .)1387( .گزارشــی از تدویــن
پیــش نویــس الیحــه قانــون تبلیغــات بازرگانــی ،فصلنامــه
رســانه ،ســال نوزدهــم ،شــماره ســوم .صفحــات  195تــا .214
 .18ســیادت ،ســید حســین؛ شــکوهیار ،ســجاد و جوارشــک،
ســید امیــر .)1395( .ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر محبوبیــت
تبلیغــات در رســانههای آنالیــن .مجلــه جهانــی رســانه ،دوره
 ،11شــماره  ،1صفحــات  66تــا .79
 .19ســورین ،و و وتانــکارد ،ج .)1381( .نظریههــای ارتباطــات،
تهــران ،انتشــارات دانشــگاه تهران.
 .20شــیرعلی ،ابراهیــم .)1398( .واقعیتهــای اینســتاگرام،
اینســتاگرام از نــگاه آمــار .گــزارش ایســپا  20شــهریور .1398
 /http://ispa.irو بازبینــی در تاریــخ  17فروردیــن  ،1399کــه
بــا عنــوان گزارشــی از مهمتریــن یافتههــای ایســپا در ســال
 1398را در تاریــخ پنــج شــنبه  29اســفند  1398منتشــر
کــرده بــود.
 .21طاهــری نســبی ،کــوروش .)1381( .صنعــت تبلیغــات،
آگهــی ،ترویــج ،تبلیــغ .تهــران .انتشــارات فرزیــن.
 .22طراوتــی ،پیــام .)1393( .بررســی نقــش شــبکه اجتماعــی
فیسبــوک در انتشــار پیامهــای تبلیغاتــی بــرای جــذب
مخاطــب .پایاننامــه اخــذ درجــه کارشناســی ارشــد علــوم
ارتباطــات اجتماعــی ،دانشــکده علــوم انســانی و اجتماعــی،
دانشــگاه آزاد اســامی .بهــار .1393
 .23فرقانی،مهــدی و متقــدم ،عقیــل .)1394( .الگــوی اســتفاده
از اینترنــت و نگــرش نســبت بــه تبلیغــات بازرگانــی .فصلنامــه
رســانه ،شــماره  ،99صفحــات  69تــا .84
 .24ظرقانــی ،محمــد مهــدی .)1372( .ســیمای آگهیهــای
بازرگانــی در یــک دوره  8ســاله ،مجلــه رســانه ،شــماره ،4
ســال چهــارم.
 .25فیــض ،داود؛ زارعــی ،عظیــم و عبدالهــی ،رضــا.)1397( .
بررســی تأثیــر منبــع اطالعــات و تعامــات اجتماعــی بــر
قصــد خریــد مصرفکننــدگان در فضــای مجــازی (مــورد
مطالعــه :کانالهــای تبلیغــات خدمــات گردشــگری تلگــرام و
اینســتاگرام) .فصلنامــه علمــی پژوهشــی گردشــگری و توســعه،
ســال هفتــم ،شــماره دوم .تابســتان  .97صفحــات  113تــا
.129
 .26عابــدی جعفــری ،حســن؛ تســلیمی ،محمــد ســعید؛
فقیهــی ،ابوالحســن و شــیخ زاده ،محمــد .)1390( .تحلیــل
مضمــون و شــبکه مضامیــن .فصلنامــه اندیشــه مدیریــت
راهبــردی ،ســال پنجــم ،شــماره دوم ،صفحــات  151تــا .198
 .27عبدالــه زاده کراتــی ،ســحر .)1395( .ســنجش تأثیــر
عوامــل مؤثــر بــر تبلیغــات در شــبکههای اجتماعــی آنالیــن
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(مــورد مطالعــه :کاربــران شــبکه اینســتاگرام) .پایاننامــه
کارشناســی ارشــد مدیریــت بازرگانــی مؤسســه آمــوزش عالــی
کوشــیار (غیــر انتفاعــی غیــر دولتــی) .دی مــاه .1395
 .28عبداللهــی نــژاد ،علیرضــا و مجلســی ،نوشــین.)1397( .
خشــونت کالمــی در فضــای مجــازی مطالعــه مــوردي
اظهارنظرهــاي دنبالکننــدگان در صفحــات اینســتاگرام
هنرمنــدان ایرانــی ،فصلنامــه مطالعــات رســانههاي نویــن،
ســال چهــارم ،شــماره  ،13بهــار .1397
 .29علــوی ،پرویــز .)1375( .ارتباطــات سیاســی .انتشــارات
مؤسســه نشــر علــوم نویــن ،چــاپ اول ،صفحــه .67
 .30غفاریان ،وفا .)1381( .راهبرد اثر بخش ،نشر رسا.
 .31کاظمــی ،فــروغ و ارمغانــی ،مریــم .)1396( .بررســی
زبــان تبلیغــات در بیلبوردهــای تهــران و لنــدن از منظــر
فنــون اقنــاع .ادبیــات و زبانهــا ،زمســتان  .1396شــماره ،42
صفحــات  391تــا .427
 .32کریمــی علویجــه ،محمــد رضــا و بخشــی ،محمــد.
( .)1396شناســايي افــراد مؤثــر در تبليغــات توصيــهاي در
بســتر شــبكههاي اجتماعــي آناليــن (مطالعــه مــوردي :شــبكه
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