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چکیده
شبکه اجتماعی اینستاگرام از محبوبیت باالیی در ایران و جهان برخوردار است و توانسته استت
نظرات بسیاری را به خود جلب نماید .امکانات پلتفرم این شبکه اجتماعی امکان مناسبی بترای
فعاالن اقتصادی و شرکتهای مختلف فراهم آورده است تا تبلیغات خود را در این شتبکه اراهته
نمایند و مخاطبان را برای خرید خدمات یا کاالها ترغیب نمایند .آمارهای منتشرشده نیز نشان
میدهد که بسیاری از شرکتهای داخلی و خارجی در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند .با این
توصیف ،این سؤال پیش میآید که چه سنجههایی برای سنجش اثرگذاری تبلیغتات در شتبکه
اینستاگرام را میتوان اراهه نمود؟ برای پاسخ به این سؤال در این پژوهش از روش تحلیل محتوا
استفاده شده است و  36تحقیت شتاخد در ایتن عرصته  18تحقیت داخلتی و  18تحقیت
خارجی) موردارزیابی قرار گرفتهاند و کوشش شده است تا ابعاد و مؤلفههای برای سنجش ایتن
اثرگذاری اراهه شوند .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهتد کته بترای ستنجش اثرگتذاری
تبلیغات در اینستاگرام میتوان بر روی چهار بعد شامل ابعاد مرتبط بتا تبلیت  ،ابعتاد اثرگتذاری
روانی -زیستی ،ابعاد مرتبط با برند و ابعاد مرتبط با رسانه تأکید کرد .هر یک از این ابعتاد ختود
شامل مؤلفه های مختلفتی هستتند کته محققتان ارتبتان میتان آنهتا و اثرگتذاری تبلیغتات در
اینستاگرام را مورد تأیید قرار دادهاند .در پایان این تحقی  ،با توجه به وضعیت خاص بهرهگیری
از اینستاگرام در ایران ،پیشنهاداتی برای صاحبان صتنای و شترکتهتا آورده شتده استت کته
بتوانند در این عرصه به موفقیت بیشتری دست یابند.
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مقدمه
امروزه در بازارهای گوناگون کسب وکار ،تمرکز زیادی بر بهبود اثربخشی بازاریابی
وجود دارد .شرکت ها در جستجوی روش های نوین برای انجام بهینه این وظاای
خطیر در راستای کاهش هزینه ها و افزودن ارزش به محصوالت و خدمات خویش
هستند .تحوالت سریع تکنولوژیک ،مساال و ادادامات تجااری مارتبب باا ددیاده
جهانیشدن و شرایب ادتصادی ناشی از آن جستجوی روشهای جدیادی را بارای
بیان مشکالت ددیمی میطلبند .شاید بتوان گفات کاه اماروزه دیرار رویکردهاای
بازاریابی سنتی داسخروی شرایب متغیر کناونی در واوزه هاای تجااری گونااگون
نیست و شناسایی رویکردهای جدید برای مواجهه با این تحوالت الزم و ضروری
است .یکی از مهم ترین تحوالتی که در ووزه زندگی بشار ر داده اسات ،ظهاور
شبکه های اجتماایی اسات .تیریبا ما تماامی متفکاران در ماورد اینکاه شابکههاای
اجتمایی ،محیب اجتمایی و زیست بشر را تحات تایثیر دارار داده اسات ،باا هام
اشتراک نظر دارند هرچند دیدگاه های متفاوتی درباره ماهیات ،شادت و ناوی ایان
تیثیرات وجود دارد .همین مسیله سابب شاده اسات کاه تیثیرگاشاری شابکههاای
اجتمایی در ایجاد تصویر ذهنی از شرکت ها و محصوالت و خدماتشاان و نیاز در
تصمیم خرید مصرفکنندگان به روندی برجسته در مباوا

تبلیغاات و بازاریاابی

بدل شود .اکنون دیرر شرکتها تالش میکنناد باا اساتفاده بهیناه از ایان ابزارهاا
وضور خود در بازارها را تیویت کنند و با تمرکز بر روندهایی همچاون بازاریاابی
اجتمایی و اشتراکی در مهروموم های جدید ،مصرفکنندگان را ناهفیاب باهیناوان
مشتریان هدف ،بلکه به ینوان همکاران شرکتها در نشر محصوالت و خدماتشاان
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در نظر بریرند .ازاینرو ،دستیابی باه مادل  -یاا مادلهاایی -کاه امکاان سانجش
اثربخشی تبلیغات تجاری در فضای مجازی را ممکن سازند -با توجه باه تغییارات
بافتهای فرهنری  -اجتمایی جوامع مختل  -از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بیان مسئله
ازآنجاییکه شبکههای اجتمایی بهراوتی در دسترس همران درار گرفته شاده و در
میان خانوادهها نفوذ دیدا کردهاند ،امروزه از این رسانهها بهینوان یکی از ابزارهاای
مهم و درددرت در بازاریابی اینترنتی و برندسازی نام برده مایشاود کاه از طریا
آنها ،برندها میتوانند بهسادگی و با هزینهای میرونبهصارفه نسابت باه روشهاای
سنتی ،دیام ،اهداف و برنامههای خود را به راوتای در اختیاار کااربران و مخاطباان
هدف درار دهند و جایراه مناسب و ویژهای را در برابار جامهاه بارای برناد خاود
ایجاد نمایند .تا زمانی که فاصله تولیدکننده و مصرفکننده کوتاه بود ،تولیدکننده از
نیازها ،خواستهها ،ساالی  ،آدابورسوم مصارفکنناده مطلاع باود و باه وجاااود
باازاریابی و مدیریت بازار نیاااازی اوساس نمیشد اما در شرایب ادتصادی کنونی
که بسیاری از شرکتهای بزرگ مرزهای ملی را برای فهالیتهاای تجااری خااود
کوچک یافتهاند و جهانی فکر میکنند ،جهاانی تولید میکنناد و در ساطج جهاانی
محصوالت خود را توزیع مینمایند ،فهالیتهای بازاریاابی زیاااادی بایاد انجااام
شاود .شرکت ها باید برای خرید محصوالت و خدمات جدیاد در مشاتری انریازه
الزم را ایجاد نماید .برای رسیدن به این هدف شرکتها میکوشند از کلیه امکانات
رسانه ای موجود در اینترنت بهره گیرناد بار هماین اسااس ،بازاریاابی مبتنای بار
شبکه های اجتمایی نیز به یضو ثابت و دالم استراتژیهای بازاریابی شرکتها بدل
شده است که دیشرفت شرکت را در دنیای شبکهای شده به همراه داشته باشد.
یکی از ویژگیهای مهمی که توسب بازاریابی مبتنی بر شبکههای اجتماایی از
آن یاد میشود ،ایجاد زنجیره انتیال دیام در دالب کاربربهکاربر است .بادینصاورت
که با استفاده از اشتراک محتوا و جلبتوجه کاربران ،میتوان دیاام خاود ،شارکت،
سازمان ،برند را بهسریت هرچهتمامتر باه جامهاه هادف خاود رساانده و آنهاا را
ترغیب به اشتراک گشاری آن محتوا کرد .ازآنجاییکه دیاام ماوردنظر از طریا ایان
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زنجیره بهنویی بهصورت دهانبه دهان از طری کاربران منتشر و دخاش مایشاود،
وس ایتماد در میاان کااربران مارتبب باه وجاود خواهاد آماد کاه ارزش دیاام را
بیشازدیش کرده و بهصورت غیرمستییم بر مخاطب تیثیر خواهد گشاشت و در این
میان شرایطی فراهم خواهد شد تا از مخاطبان بالیوه و بالفه موردنظر بهرهبارداری
گردد .طب گزارشی که اخیرام توسب موسسه نیسلن منتشر گردیاده اسات ،بایش از
 70درصد از شرکت ها و برندهای بزرگ دنیا برای تیثیرگشاری بر جامهاه هادف و
مخاطب خود و همچنین دیده شدن بیشتر برند ،از شابکههاای اجتماایی اساتفاده
می کنند و با استفاده از روش های خالدانه ،به درورش و ترویج آگااهی نسابت باه
برند خود در میان کاربران می دردازناد .براسااس تحیییاات جدیاد در آمریکاا ۸۶
درصد از بازاریابها ایتیااد دارناد ،شابکههاای اجتماایی بارای کسابوکارشاان
بااهمیت است و شرکتهای تجاری در این کشور بالغبر  ۱7میلیاون دالر تاا ساال
 2022میالدی بروی تبلیغات از طری شبکههای اجتمایی سرمایهگاشاری خواهناد
کرد اما هنوز فیب  3/4درصد از مدیران شرکتها تیثیر ویژه محیب مجازی بر روی
یملکرد کسب وکارشان را گزارش دادهاند در همین راساتا موسساه «زنیات اودتای
مدیا »1در فرانسه دیشبینی میکند هزینههای تبلیغات در شابکههاای اجتماایی تاا
 2022میالدی به  20درصد هزینههاای تبلیغاات در فضاای اینترنات و وادود ۵0
میلیارد دالر میرسد .همچنین دیشبینی مایشاود شابکههاای اجتماایی تاا 2022
میالدی بتوانند سهم روزنامهها در بازار را به خود اختصاص دهناد .همچناین ایان
گزارش تخمین میزند تبلیغات بهصورت ویادلوهای آنالیان باهساریت در واال
رشد است و تا  20۱۹میالدی به ارزش  3۵/4میلیارد دالر در سراسر جهان خواهاد
رسید(.)1
در ایران ،اینترنت ویاتی  30ساله یافته است .از زماانی کاه دانشاراه صانهتی
شری

توسب مرکز تحیییات فیزیک نظری به اینترنت وص شد تاکنون ساه دهاه

گششته است .در کمتر از یک دهه و باهویاژه داس از ورود شابکههاای اجتماایی
مجازی و ادبال گسترده کاربران ایرانی نسبت به آنها ،کمکم زمزماههاایی مبنای بار
1. Zenith Optimedia
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مخالفت با آن در داخ شنیده شده و اولین واکنش در برابر این ددیده نیز باا ابازار
فیلترینگ ممکن گردید (طاهریکیا .)۱3۹۱ ،بااینوال در میان دلتفرمهای مختلا ،
شبکه اجتمایی اینستاگرام هناوز باهطاور کاما فیلتار نشاده اسات و تنهاا فیلتار
موضویی در مورد آن اجرا شده است .از این ویا

یکای از مهادود شابکههاایی

است که بهطور رسامی دابلیات فهالیات تجااری را بارای اهاالی تجاارت فاراهم
می آورد .در وال واضر ودود  2میلیارد از مردم کره زمین در شبکههای اجتماایی
مجازی وضور داشته و زمانی بهصورت متوسب  3ساایت در روز خاود را باه آن
می دردازند .در ایران بر اساس تحیییاات ایسا ا (مرکاز افکاار سانجی دانشاجویان
ایران)  ۵3درصد مردم وداد یضو یک شبکه اجتمایی هستند ( .)www.ispa.irبار
اساس آمارهای منتشرشده در ساایت وادود  30درصاد از ماردم ایاران در شابکه
اجتمایی اینستاگرام فهالیت دارند .همچنین بر اساس آمارهاای رسامی از کااربران
اینترنت در ایران 3۱ ،درصد از کاربران شبکه اجتماایی اینساتاگرام را خاانم و 2۱
درصد از کاربران این شبکه اجتمایی را مردان تشکی میدهند باه دلیا خاصایت
بصری داشتن برنامه اینستاگرام ،بهینوان یک بازار رسانهای نیاز مورداساتفاده دارار
میگیرد .طب آماار جهاانی ایاالمشاده از مااه ماارس  20۱۶تااکنون ۹۸ ،درصاد
برندهای مُد در اینستاگرام وساب کاربری داشتهاناد .میاانرین تهاداد یکاسهاای
منتشرشده ماهانه مربوط به هار برنادی کاه در اینساتاگرام وسااب کااربری دارد،
ودود  27/۹یدد در ماه بوده اسات (ساایت ادتصااد آنالیان ،تااریش انتشاار خبار
 .)۱3۹7/۱0/4بااینوال بررسی اولیه متون منتشرشاده در ماورد اینساتاگرام نشاان
می دهد که این شبکه اجتمایی یلیارغم امکاناات مختلفای کاه بارای دیاده شادن
فهالیتهای ادتصاادی ایجااد مایکناد هناوز باهطورجادی موردتوجاه محییاان و
دژوهشرران ووزه مدیریت بازار و بازاریابی درار نررفته است .دروالیکه نظریاات
و دژوهش های مختلفی در ووزه تبلیغات در رسانههای ددیمیتر (مانند تلویزیاون،
روزنامه ،وب و  )...اراله شده است هنوز فیدان دژوهشهای ددیا در ایان واوزه
به چشم میآید .ازاینرو ،سؤال اصلی تحیی واضر مبنی بر کنکاش هماین مسایله
است که دژوهشهای انجامشده در ووزه اثربخشی تبلیغات در اینستاگرام بار روی
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چه متغیرها و ابهادی متمرکز شدهاند و کدام ابهاد را مورد غفلت درار دادهاند؟
سؤاالت تحقیق
بر اساس مجمویه مباو

ذکرشده سؤال اصلی این است که چه سنجههایی بارای

سنجش اثرگشاری تبلیغات در شبکه اینستاگرام را میتوان اراله نمود؟ یالوه بر این
سؤال ،می توان به این سؤال فریی داسش داد که هر یک از سنجهها از کدام مؤلفهها
و ابهاد تشکی شدهاند؟
ادبیات نظری
میتوان گفت که تبلیغات سنگ بنای استراتژیهای بازاریاابی اسات .باا توجاه باه
اینکه بیای شرکت ها به توانایی آنها در ایجاد ارزش برای مشاتریان و جلاب نظار
آنان برای خرید محصول وابسته است ،ارزیابی تیثیر فهالیتهای بازاریابی وظیفهای
اساسی است که بر یهده مدیریت درار دارد و آگاهی از ایان اثرگاشاری مایتواناد
موفییت یا ناکامی شرکت ها را به دنبال داشته باشد .ازاین رو ،مجهز بودن به ابزاری
که بتواند نظریات مصرفکنندگان از محصوالت و تغییر رویههای آنان در دبال کاال
یا خدمات را موردبررسی درار دهد از اهمیت بسیاری برخوردار اسات .اساتفاده از
نظرسنجیها و تکنیکهای دژوهشی میدانی برای ارزیاابی میازان نفاوذ تبلیغاات از
سنتیترین و ددیمیترین شیوههای متهارف دستیابی به چنین اطالیاتی است اما باا
روند شتابان تغییرات در رسانه های اجتمایی نیاز به تغییار در ایان رویکردهاا نیاز
اوساس شده است .ازاینرو ،محییان کوشیدهاند تا مدلهای جدیدی برای ارزیابی
سنجش میزان اثربخشی تبلیغات در رسانههای جدید اراله نمایناد .منظاور از تبلیاغ
اثربخش ،تبلیغی است که می تواند توجه مخاطب را جلب کند ،تیثیری خاطرهانریز
داشته و کنش خرید مخاطبان را تحریک و دریافت وسی مخاطباان را بیادار کناد.
نتایج این ارزیابیها ،به شناساایی نیااط داوت و ضاه

تبلیغاات کماک شاایانی

میکند .تبلیغکنندگان و بازاریابان همیشاه باه تهیاین تایثیر تبلیاغهایشاان بار روی
مشتریان نهایی یالدهمند خود هستند و دروادع ،بهطور فزایندهای باه دنباال اثباات
کارآمدی تبلیغات خود هستند .در این راستا مدلها متنویی برای ارزیابی اثربخشی
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تبلیغات اراله شده است.
مدلهای ددیمیتر و سنتی تر این نوی از ارزیاابی تبلیغاات ،مانناد مادل آیادا
مراو انتخاب مخاطب را به بخش های مختل

تیسیم مای نمایناد .مادل

AIDAS

مراو سفر مشتری را به دنج مروله توجه ،1یالده ،2تمای  ،3یم  4و رضاایتمندی

5

تیسیم میکند و توصیه میکند که مدیران بارای هار مرولاه ،برناماهریازی داشاته
باشند .کاربرد این مدل در فرایند خرید و تیثیر تبلیغاات ،بادینصاورت اسات کاه
ودتی مصر ف کننده نخستین بار تبلیغات کاالی موردنظر را میبیند ،ابتدا تاوجهش
را جلب میکند ،س س به آن یالدهمند میشود و به دنبال این یالدهمنادی ،تمایا
به خرید کاال در او دیدا میشود و س س کاالی تبلیغشده را میخرد.
یا بهینوانمثال در مدل اثربخشی تبلیغات داگمار کاه توساب راسا کاالی در
سال  ۱۹۶۱اراله شد و اصطالوام به مدل داگمار مهروف شد ،نکتاه ایان اسات کاه
آثار ارتباطات ،دایه و اساس سنجش موفییت یا شکست برنامههای تبلیغاتی اسات.
کامیابی یا شکست در تبلیغات بساتری باه کاارایی فرآیناد ارتباطاات در رسااندن
اطالیات مطلوب و مناسب به مخاطبان اصلی در زمان مناسب و هزینه کم دارد .از
منظر مدل داگمار یک هدف تبلیغاتی شام یک وظیفه ارتباطی است کاه مشاخ
و داب اندازه گیری است .داگمار مخف

یبارت (تهریا

اهاداف تبلیغاات جهات

سنجش نتایج تبلیغات) است .او مهتید است که دیامهای بازرگانی از راه یک روناد
چهارمرولهای توسب مصرفکننده درک میشود و منجار باه خریاد کااالی ماورد
تبلیغ می گردد .در طراوی تبلیغات باید از یوام و شاخ

هایی استفاده شاود کاه

به بهترین شک ممکن بتوانند دیام دلخواه سازمان را باه مخااطبی کاه هرلحظاه در
مهرض هجوم تبلیغاتی مستییم و غیرمستییم رسانه های گوناگون درار گرفته اسات
منتی نماید .در گام نهایی تبلیغاات بایاد از طریا مفااهیم گفتااری و نوشاتاری،
1. Attention
2. Intrest
3. Desire
4. Action
5. Satisfaction
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ساختار و محتوا ،جشابیتهای بصری ،یالیم تجاری ،یوام هیجاانی و اوساسای،
کشش های غریزی ،خالدیت ،ارزش و کیفیات محصاوالت ،زماان ارالاه ،نیازهاای
مخاطبین ،مزیت های ردابتی و یوام اجتمایی و فرهنری محرکی دوی برای جلب
نظر مشتریان بهمنظور خرید بیشتر را فراهم آورد.
این دو نظریه در کنار سایر نظریات مانند مدل سلسلهمراتب تیثیرات الویاج و
استاینر ،مدل اف سی بی ،مادل داشیریش ابادای ،مادل داردازش اطالیاات ،مادل
وساسیت کم ،مدل ناهمرونی و مدل آ .تی .آر .مهمترین مدلهایی هستند که برای
این ووزه مطرح شدهاند و توسب ارزیابان تیثیرگشاری تبلیغاات مورداساتفاده دارار
میگیرند اما چنانکه ذکر شد تغییرات رساانههاا بار تحاوالت تبلیغاات نیاز تایثیر
شررفی داشته است .در سال  2003آمبلر و همکاارانش دانج چاارچوب نظاری را
برای طراوی مدلهای تیثیر تبلیغات بازاریابی دیشنهاد کردند .ایان دانج چاارچوب
یبارتند از )۱ :نظریه کنترل  )2نظریه یام واسب  )3نظریاه ارزش برناد  )4نظریاه
تمای بازار  )۵نظریه نهادی .در نظریه کنترل بر نتایج دیشین توجه خاص مایشاود
و آن را ینصر ضروری در چرخه تحلی  ،برنامهریزی ،دیادهسازی و کنترل میداناد.
در این نظریه تالش میشود دالی متفاوت بودن نتایج از دیشبینیها دریافته شاود.
ازاینرو سنجهها باید دابلیت میایسه را نهتنها با نتایج دیشین بلکه با آنچه در آیناده
انتظار میرود و نیز با یملکرد ردبا فراهم کند .در نظریه یام واسب بر نحوه یما
واسطه تبلیغ توجه خاص صورت می گیرد .بر طب ایان نظریاه بایاد بار یملکارد
گششته واسب تبلیغ (که در این دژوهش مایتواناد مادیریت اکانات اینساتاگرام یاا
شرکت سازنده آگهی باشد) توجه شود و نتایج یملکاردی آن باا انتظاارات تبلیاغ
دهنده میایسه شود .در نظریه ارزش برند بار ترکیبای از ابهااد رفتااری و نررشای
توجه میشود .در این چارچوب اندازهگیری نررش و رفتار بر اندازهگیاری ایماال
میدم محسوب میشود و باور بر این است که اندازهگیری نررش و رفتار میتواناد
سنجه مناسبی برای ارزیابی تایثیر تبلیغاات در افازایش ارزش برناد باشاد .نظریاه
تمایالت بازار بر نررش بازار نسبت به محصول تمرکاز دارد و سانجههاایی بارای
اندازهگیری اوساس بازار را موردتوجه درار میدهد (آمبلر و همکاران.)2003 ،
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در نظریات جدیدتر تبلیغات در شبکههای اجتمایی بار ایان موضاوی تیکیاد
میشود که مخاطب در برابر وجم بیسابیهای از دیامها درار دارد .بهینوانمثاال ،در
تئوری دردازش اطالیات در انتخاب مصرفکننده ،ایالم میشود که میدار وجیمی
از ردابت تبلیغاتی وجود دارند که بهمنظور جلابتوجاه افاراد انجاام مایشاوند و
وادهیت آن است که انساان دارای ظرفیات ذهنای محادود در داردازش اطالیاات
است بنابراین ،برای ایجاد هر دیام دیشرونده در بین مصرفکنندگان باید چالشای
را در نظر گرفت این چالش میتواند وتای در زماان ارالاه اطالیاات و دیاامهاای
درست از سوی بازاریابان نیز به وجود آیاد .نیاش هرکادام از دلتفارمهاای رساانه
اجتمایی در توزیع ،دریافت و تبادل اطالیات ،بدون هیچ مرز و محدودیتی اسات.
بدینسان ،رسانه اجتمایی دو جریان اطالیاتی را به راه میاندازد .جریان ارتباطات
نهتنها نشان میدهند که چرونه شرکتها میتوانند به گروههای هدف دست یابناد،
بلکه نشان میدهند که جریان اطالیات بر ک فرایند تصمیمگیری باا تفسایر دیاام،
بررسی گزینه های در دسترس و انجام ایمال بهد از خرید ،تیثیر میگاشارد .یاالوه
بر این ،باید به این نکته اشاره کرد که در جریاان ارتباطاات دوری از دیاام ،تفسایر
اشتباه و درک اشتباه ،اوتماالتی هستند که ر دهند .بزرگترین ترس شرکتهاا و
برندها ،در رابطه با بازاریابی رسانه اجتماایی ،تودا

کنتارل بار محتاوا و تکارار

اطالیات است بااینوال ،شناسایی بازبینیها و مباو

بهینوان محتواهاای کااربر

ایجادی برای بازاریابان ضروری است که منجر به انتیال و تغییر شرکت مایشاود.
مکالمه در رسانه سنتی یکطرفه است :شرکت صحبت مایکناد ،مخاطاب گاوش
میکند .دیام های جمهی از طریا نظار رهباران بارای مخاطاب جمهای ،سانساور
میشود که دروادع در این والت تهیین اینکه این رهبر فردی متخص

است یا نه،

سخت است و نمیتوان ضرورتام میزان تیثیر مصرفکنندگان را دریافت.
روش پژوهش
در انجام این دژوهش از روش تحلی محتوا استفاده شده است .به ایان مهنای کاه
ادبیات دژوهش مرتبب با طراوی سنجههای اثربخشی تبلیغات در اینستاگرام مطالهه
شدند س س با استفاده از رویکرد تحلی محتوا باه مطالهاه ابزارهاای انادازهگیاری
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تیثیر تبلیغات در این شبکه اجتمایی درداختاه شاده اسات .بارای ایان منظاور ۱۸
دژوهش داخلی و  ۱۸دژوهش خارجی موردبررسی درار گرفتهاناد و باا اساتفاده از
درسشنامه مهکوس ،متغیرهای اثرگشار در تبلیغات در اینستاگرام استخراج شدهاند.
یافتههای پژوهش
بهطورکلی مایتاوان گفات کاه دژوهشارران مزایاای متهاددی را از فهالیاتهاای
بازاریابی رسانههای اجتمایی شناسایی نمودهاناد .آناان «رساانههاای اجتماایی» را
بهینوان مجمویهای از نوآوریهای فنااوری ساختافازار و نارمافازار
تهری

(2.0

)Web

می نمایند که ایجااد محتاوای ارزان ،تهاما  ،و دابلیات همکااری را بارای

کاربران آنالین خالق تسهی مینماید (برتاون و دیراران .)20۱2 ،ماهیات بنیاادی
رسانه های اجتمایی به ینوان یک دلتفارم بارای مصارفکننادگان بارای تهاما باا
یکدیرر و اثرگشاری بر دیرری ،تیثیر مستییمی بر جامهههاای برناد دارد ،و میازان
داسش باالتر و تههد بیشتر مشتری را نسبت به روشهای بازاریابی سنتی باه وجاود
می آورد که تنها بر رابطه شرکت  -مصرف کننده تمرکاز دارد (تروساو ،باوکلین ،و
داولس .)200۹ ،کاربردهای رسانه های اجتماایی نیاز نیاش کااربران آنالیان را از
مصرفکنندگان منفه اطالیاات باه شارکتکننادگان فهاال در ایجااد و اشاتراک
اطالیات با یکدیرر تغییار داده اسات .بار اسااس مطالهاات لنهاارت و همکااران
( )20۱0نزدیک به  30درصد از کاربران آنالین در برخی اشتراکگاشاری محتاوای
خود آفریده (بهینوانمثال ،ویدیوها ،رویدادها ،یکسهاا) شارکت نماوده و وتای
نظرات بیشتر در وبسایتها ارسال میکنند (لنهارت و دیرران .)20۱0 ،یالوه بار
تسهی ارتباطات بینفردی ،کاربردهای رسانه های اجتمایی مشتریان را دادر ساخته
است تا با سازمانهای تجاری تهام داشته باشند و آنها را توانمند ساخته اسات تاا
نیش فهال در ایجاد مشاترک تجاربشاان را داشاته باشاند (دراهااالد و راماساوامی،
 .)2004کاربران نهتنها از محتاوای وب بهاره مای برناد ،بلکاه همچناین دادههاای
وجیمی از مشارکتشان را تولید میکنند که اغلب بر تصمیمگیاریهاای کااربران
دیرر نیز اثر می گشارد .مطالههای نشان میدهد که بیش از سهچهارم از  207۸کاربر
گزارش کرده اند که بررسی محصاوالت آنالیان تایثیر بسازایی بار تصامیم گیاری
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خریدوفروششان برجای گشاشته است (کامسکور .)2007 ،بنابراین ،شاید بتاوان باه
این گزینه اولیاه رساید کاه تبلیغاات در فضاای شابکههاای اجتماایی مجاازی و
بخصوص اینستاگرام بر روی فروش محصوالت تایثیر دارد .ایان گزیناه تیریباام در
تمامی تحیییات باهطاور مشاترک ماورد تیکیاد دارار گرفتاه اسات .در جادول ۱
خالصهای از نتایج تحیییات داخلی و خارجی آورده شده است.
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جدول  .1تحقیقات انجامشده در حوزه تبلیغات با تأکید بر روی اینستاگرام

ردیف

عنوان تحقیق

محققان

سال
تحقیق

1

«شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر قصد خرید تجهیزات ورزشی از طریق
رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه :کاربران رسانه اجتماعی اینستاگرام)»

سلطانی و
همکاران

1395

2

« بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در انتشار پیامهای تبلیغاتی برای جذب
مخاطبان رده سنی  20تا  30سال دانشجویان دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران»

کریم پناه

1395

3

« عوامل مؤثر در خریدهای لذت باور از طریق اینستاگرام»

نعامی و
همکاران

1395

4

سنجش تأثیر عوامل مؤثر بر تبلیغات در شبکه های اجتماعی آنالین (مورد مطالعه:
کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام)

عبداهلل زاده
کراتی

1395

5

«بررسی اثر ویژگی پیامهای تبلیغاتی در بازاریابی در رسانههای اجتماعی مورد
مطالعه :اینستاگرام»

قوسی

1395

6

« بررسی تأثیر بهبود روابط بین مصرف کنندگان و برند بر تعهد به آن برند در
سایتهای شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی رستوران خلیجفارس در اینستاگرام»

رحیمآبادی

1395

7

ارائه روشی مناسب برای افزایش خرید الکترونیک در شبکههای اجتماعی با استفاده
از فاکتورهای مؤثر بر تصمیم خرید مشتریان (مطالعه موردی :شبکه اینستاگرام)

شیخی

1395

8

تأثیر قابلیت های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید بهواسطه اعتماد
(مطالعه موردی :کاربران اینستاگرام)

معینی و
همکاران

1396

مهمترین نتایج
متغیرهای اعتماد ،امنیت ،ادراک از قیمت به ترتیب بیشترین اهمیت را
از دید کاربران دارا هستند.
بین جلب توجه به پویانماییهای تبلیغاتی ،جذابیتهای تصویر) رنگ و
طراحی(در تبلیغات ،جذابیت شعارها ،اعتماد به تبلیغات ،استفاده از افراد
مشهور در تبلیغات ،استفاده از نمادها در تبلیغات و خرید کاال در
اینستاگرام ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
خریدهای لذت باور از طریق اینستاگرام در تهران تحت تأثیر
ماجراجوئی/کاوش و عامل روابط اجتماعی اتفاق میافتد.
ارتباط ادراکشده تبلیغات بر واکنش به تبلیغات در شبکههای اجتماعی
و ارزش ادراکشده تبلیغات بر واکنش به تبلیغات در شبکههای
اجتماعی آنالین تأثیر مثبتی دارد
کیفیت استدالل و محبوبیت پستها دارای اثر مثبت بر روی سودمندی
پیامها است.
خودافشایی ارتباط مثبتی با رابطۀ و رابطۀ معناداری بین تکرار تعامل و
رابطۀ دوستانه وجود ندارد .رابطۀ دوستانه درک شدۀ ارتباط مثبتی با
تعهد به برند دارد.
مشارکت کاربران در راستای شناخت محصوالت ،افزایش اعتماد و
افزایش شهرت برند استفاده کرده و از این طریق بر تصمیم خرید
مشتریان اثرگذار بود.
بین قابلیتهای تجارت اجتماعی و نگرش مشتریان به خرید بهطور
مستقیم و بهواسطه اعتماد بهطور غیرمستقیم رابطه معناداری وجود
دارد.
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گروه فعاالن و مبلغان بسیار تحت تأثیر تبلیغات در شبکههای اجتماعی
قرار میگیرند و مهم ترین محرک آنها ،درگیری به برند ،تمایل به خرید
و تبلیغات دهانبهدهان است.
عامل جاذبه های دیداری ،تأثیر مثبتی بر لذت درک شده دارد و لذت
درک شده نیز ،بر گرایش و اصرار به خرید بدون برنامهریزی تأثیر
مثبتی میگذارد.
تأثیر مثبت و معنادار هویت فردی و هویت اجتماعی بر جوامع برند در
شبکههای اجتماعی
اعتماد افـراد نسـبت بـه یکـدیگر ،حـس تعلّق ،برداشت اعضای اجتماع
مجازی از سودمندی و قابلیت پذیرش نفوذ اعضا ،بر رفتار خرید آنها بـه
میزان متفاوتی تأثیرگذار بودهاند

9

بخشبندی مشتریان بر اساس واکنش آنها به بازاریابی شبکههای اجتماعی (مطالعه
موردی :اینستاگرام)

قهرمان و
همکاران

1396

10

رفتار خرید بدون برنامهریزی برخط مصرف کنندگان در تجارت اجتماعی :نقش
تعامالت شبه اجتماعی کا ربران (مطالعه موردی :کاربران شبکه اینستاگرام)

امیری و
همکاران

1396

11

بررسی تأثیر رسانههای اجتماعی بر شکلگیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعه
برند (مطالعه موردی :شبکه اجتماعی اینستاگرام

شیرخدایی

1396

12

تأثیر اجتماعات مجازی بر تقویت رفتار خرید مصرفکنندگان لوازم آرایشی (مورد
مطالعه :کاربران شبکه اینستاگرام.

آذرارجمند

1396

13

طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانههای اجتماعی بهمنظور تأثیر بر تمایل مشتریان

روشندل
اربطانی و
محمودزاده

1396

دوزالی

1396

شریفی

1396

مصلینژاد

1396

ضیایی

1397

انگیزه حضور در شبکه اجتماعی بر مشارکت مشتریان در اجتماع برند
سامسونگ تأثیر دارد.

مهدیزاده

1397

بنابر نتایج این تحقیق میتوان گفت اینستاگرام بر بازاریابی شبکهای
محصوالت بهداشتی و آرایشی لورآل تأثیر معنیداری دارد.

14
15
16

17
18

تأثیر بصری تبلیغات اینترنتی و چگونگی اقناع در اینگونه تبلیغات (مطالعه موردی؛
تأثیر بر گروههای سنی  15-25و )35-45
بررسی نقش قابلیت اقناع و بشارت برند در ارزشافزودۀ تجربی و وابستگی مشتریان
(مطالعۀ موردی :بیمۀ آسیا در شهرستان کازرون)
ارزیابی و بهینهسازی معیارهای مورد انتخاب کاربران موبایلی اینستاگرام در بازاریابی
مبتنی بر شبکههای اجتماعی
تأثیر انگیزه حضور در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر مشارکت مشتریان در اجتماع
برند وهم افزایی برند با نقش میانجی اعتماد به برند و وفاداری به برند (محصوالت
لوازمخانگی سامسونگ)»
تأثیر اینستاگرام بر بازاریابی شبکه ای (مطالعه موردی :محصوالت بهداشتی و آرایشی
لورآل)

شرایط علی زمینه ساز ظهور دومین جزء مدل ،یعنی کمبود مشتری بود.
محرک های بصری و محتوایی و ارتباطی بر نگرش و واکنش کاربران
اینترنت مؤثر است
قابلیت اقناع برند بر بشارت برند ،ارزشافزوده تجربی مشتریان و
وابستگی آنها تأثیر معناداری دارد.
متغیرهای زمان ،هزینه ،حق انتخاب ،هزینۀ مالیاتی و خرید بصری،
اعتماد و نفوذ اجتماعی و دلبستگی بیشتر از سایر متغیرها بر انتخاب
کاربران اثرگذار بودهاند.
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19

«ارزیابی تبلیغات در یک مدل تصمیمگیری سلسله مراتبی» مسئله توریسم و
تبلیغات مرتبط با توریسم در فضای اینترنت

20

تبلیغات اینترنتی :نقش بازاریابی ایمیلی

21

اثر تبلیغات مستقیم تلویزیونی و مجالتی برای مشتری روی استفاده از داروی
ضدافسردگی

22

نگرش نسبت به آگهی ویروسی :گسترش مدلهای تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

23

طراحی یک سیستم تصمیمسازی برای قیمتگذاری تصادفی در تجارت الکترونیک

24

ادغام اینترنت در تاکتیکهای بازاریابی کسبوکار

25

کشف هوش کسبوکار از بررسیهای آنالین محصوالت:

26
27

بازنگری تأثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنالین شرکتها :شواهدی از
اروپا
بررسی برداشت عمومی از مقصد سفر :رویکرد بازاریابی آنالین و مورد وبسایت
تریپ ادوایزر

28

اهمیت روزافزون بازاریابی موبایل در عصر بهبود گوشیهای همراه

29

تأثیر پایش عمومی غیر ایدئالِ اعتبار فروشنده در تجارت الکترونیکی
تبلیغات تلفن همراه :چشمانداز در حال تغییر صنعت تبلیغات

30

تبلیغات گوشی های هوشمند چگونه بر قصد خرید مصرفکنندگان تأثیر میگذارند؟

پارک و
همکاران
چادویک و
دوهرتی
آوری و
همکاران
هوآنگ و
همکاران
وو و
همکاران
لیشنتهال و
الیاز
چوآنگ و
تسنگ
تیاگو و
تیاگو
کالدو و
ماورگانی
بویداک
اوزتاس
برتارلی
وانگ و
همکاران
مارتینز و

2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2017

تبلیغات توریسم بهصورت چشمگیری بر تصمیمات توریستی با
متغیرهای مختلفی ازجمله (سن ،درامد ،مسافت ،و دسترسی به اینترنت)
تأثیر میگذارد.
استفاده از تواناییهای تعاملی اینترنت ،در گام نخست بهمنظور
جلبتوجه اولیۀ مشتری به کار گرفته میشوند
ازلحاظ آماری و اقتصادی ،تبلیغات مستقیم برای مشتری بهطور
چشمگیری روی استفاده از داروهای ضدافسردگی تأثیرگذار است
نگرش نسبت به این گروه از تبلیغات عامل اصلی مؤثر بر به
اشتراک گذاری ویدیو است
سود بهینهای که خردهفروش می تواند از مخفی کردن احتمال ترفیع
کسب کند به مقدار ضریب تخفیف بستگی دارد
عملیات در زمینه کسبوکار زمینهساز بازاریابی آنالین است
بررسی آنالین محصوالت ،منبع مهمی برای هوش کسبوکار محسوب
میشود
با وجود رشد اینترنت در بیشتر کشورهای توسعهیافته یا درحالتوسعه،
هنوز هم شکافهایی در پژوهش نظامیافته و سیستماتیک وجود دارد
اعتماد به برند مهمترین ع امل در گرایش به فرهنگ دیجیتال
بررسی دقیق مصرفکنندگان و برقراری کانال های ارتباطی با مشتریان
در تمام مدت برای تضمین رضایت مشتریان و به دست آوردن وفاداری
آنها
اعتبار ،در توسعۀ مبادالت در بازارهای آنالین بسیار تعیینکننده است
جنسیت و تجربه هیچ تأثیر مخدوشکنندهای بر تمایل رفتاری برای
استفاده از تبلیغات تلفن همراه ندارند.
ارزش تبلیغات ،تجربه جریان ،کیفیت طراحی وب و آگاهی از برند،
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همکاران
31

آیا بازاریابی رسانههای اجتماعی میتواند قابلیتهای ارتباط با مشتری و عملکرد
شرکت را بهبود بخشد؟

وانگ و
کیم

2017

32

«استراتژیهای بازاریابی دیجیتالی ،بررسی آنالین و عملکرد هتل

دی
پلسمکر و
همکاران

2018

33

«متعهدسازی مشتری و بازخوردها آنالین»

تاکور

2018

34

درک کلنگر از چشماندازهای زیان مالی برای افزایش اعتماد خریدار برای جستجو،
پیشنهاد ،صحبت مثبت و بازدید مکرر از فروشگاه آنالین

بشیر و
همکاران

2018

استفاده از یک رویکرد دادهکاوی برای هویتیابی رهبران فکری موبایل و الگوهای
کاربرد محتوای آنها در مجموعه دادههای مخابراتی بزرگ
تعامل با رسانه های اجتماعی و تبلیغات رسانههای اجتماعی :نقش متمایز نوع
بسترهای نرمافزاری

چن و
همکاران
ورولد و
همکاران

35
36

2018
2018

عوامل مؤثر بر قصد خرید هستند
اهمیت بنیادی رسانههای اجتماعی بهعنوان یک پلتفرم برای
مصرف کنندگان برای تعامل با یکدیگر و اثرگذاری بر دیگری ،تأثیر
مستقیمی بر برند دارد.
حجم درخواست ها ،بر رزرو اتاق و ظرفیت بازنگری بر درآمد حاصل از
هر اتاق تأثیر میگذارد
متعهدسازی مشتری روی دستگاههای تلفن همراه استفاده کنند و
آدرس تجار و تبلیغات را در این برنامهها به کار ببرند تا مدیریت بهتری
در تکنولوژی جدید داشته باشند
مدیران تجارت الکترونیک درحالیکه اعتماد و تمایالت خرید این
مشتریان را محقق میسازند ،باید خطر مالی مصرفکنندههایشان را در
نظر بگیرند.
طبقه بندی برای تحلیل منطقی هر الگوی رفتار استفاده از محتوای
تلفن همراه باید فراهم شود.
هیچچیز بهعنوان "رسانههای اجتماعی" وجود ندارد بلکه هر رسانه به
شیوه خود اجتماعی است
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بررسی نتایج جدول فوق واکی از آن است که تحیییات بر روی چهار بهاد از مساال
مرتبب با تبلیغات در فضای اینستاگرام متمرکز شدهاند .این چهار بهد یبارتند از:
 .۱ابهاد تبلیغ
 .2ابهاد فردی (روانی)
 .3ابهاد برند
 .4ابهاد رسانه (اینستاگرام)
 در بهد تبلیغ ،محییان بیشتر از هر چیز بر روی ساختار تبلیغ و تایثیرات آنمتمرکز شدهاند .به بیان دیرر ازآنجاکه ویدلوها در اینستاگرام برای انتشاار در دالاب
دست از محدودیت زمانی برخوردار است ،لشا اینکه تبلیغ با چه سااختاری در دای
جلب نظر مخاطب است ،چه میزان نوآوری در آن داب مشاهده اسات ،چاه سابک
هنری را برای بیان انتخاب کرده است ،و تا چه میزان از دواید هنری دیروی کارده
است یا دایده شکنی کارده اسات و  ...در ایان بهاد موردتوجاه دارار داشاتهاناد.
دسازآن دابلیت ادنای و کیفیت تبلیغ نیز ابهادی هستند که دژوهشرران به آن توجاه
داشتهاند .با توجه به ویژگیهای خاص دلتفارم اینساتاگرام ،کیفیات ارالاه تبلیاغ از
اهمیت بسیاری برخوردار است .ازآنجاکه در ایان دلتفارم توجاه ویاژهای بار روی
نمادهای بصری می شود و یناصر بصری از اهمیت بسیاری برخوردارند لشا کیفیت
هر تبلیغ میتواند گامی مهم برای جلب نظر مخاطب بهوساب بیایاد .نکتاه دیرار
این است که دابلیت ادنای تبلیغ بهینوان یکی از ویژگیهاای اصالی تبلیاغ ،امکاان
متیایدسازی مخاطبان را موردبررسی درار میدهد.
 در بهد فردی بر روی یناصاری مانناد تحریاک مخاطاب ،جلاب همادلی،آشناسازی ،جنسیت ،جلب ایتمااد و درنهایات ایجااد ادراک صاحیج در مخاطاب
اشاره شده است .محییان در این بهد کلیه ویژگیهای فردی را مدنظر درار دادهاناد
و کوشیدهاند تا به تیثیرات رووی و روانی تبلیغ ب ردازند .این دسته از متغیرهاا کاه
می توان آنها را ابهاد روانی تیثیرگشاری تبلیغ دانست ،بر روی جلب مخاطاب تایثیر
شایانی دارند .این یوام همانهایی هستند که مخاطب را بهصاورت اوساسای یاا
منطیی با تبلیغ درگیر مینمایند و وی را به سمت خرید سوق میدهند.
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 در بهد برند ،محییان به مساللی درداختهاند که با ویژگایهاای برناد ماوردتبلیغ در ارتباط است .وفاداری به برند ،تیویت برند و ایتمااد باه برناد ساه متغیار
اصلی هستند که در این دسته جای میگیرند .از دید محییان تیثیرگاشاری تبلیغاات
نهتنها بر روی این یوام تیثیرگشار است بلکاه از آنهاا تایثیر نیاز دشیرفتاه اسات.
بنابراین ارتباط دوسویه میان تبلیغ و برند بردرار است .از یکسو تبلیغ میتواند بار
روی برند اثرگشار باشد و از سوی دیرر نررش شک گرفته در مورد برند میتواند
بر روی اثرگشاری تبلیغ مؤثر وادع شود .با این وص  ،در تحیییات رابطه میان این
دو مورد تییید درار گرفته است.
 درنهایت ،تحیییات بر روی برخی ابهاد خاص مرتبب باا اینساتاگرام متمرکازشدهاند .این ویژگیها دربردارنده امکاناتی است که اینساتاگرام بارای بررسای میازان
اثربخشی تبلیغات فراهم میآورد .ارزیابی محبوبیت (با استفاده از تهداد دیده شدن یاا
تهداد تهییبکننده و  ،)...ارزیابی مشارکت مخاطبان (با استفاده از ویژگیهاایی مانناد
بازنشر و  ،)...ارزیابی افراد اثرگشار (با استفاده از بررسی نحوه مواجهه آنها باا تبلیاغ)
و ارزیابی اوساس مخاطب (با استفاده از دیمایش آنالین در میان مخاطبان) مهمتارین
اجزایی هستند که در تحیی های مشابه بر روی آنها تیکید شده است.
درنهایت این ابهاد و مؤلفههاای مساتخرج از آنهاا را مایتاوان در جادول 2
مشاهده کرد:
جدول  .2متغیرها و ابعاد مدل ارزیابی اثرگذاری بر تبلیغات اینستاگرام مستخرج از تحقیقات پیشین

ابعاد ارزیابی
ارزیابی ابعاد تبلیغ

ارزیابی ابعاد روانی  -زیستی

ارزیابی ابعاد مرتبط با برند

مؤلفهها
ساختار تبلیغ
کیفیت تبلیغ
قابلیت اقناع
تحریک
همدلی
آشنایی
جنسیت
اعتماد
ادراک
وفاداری به برند
نگرش پیشین به برند
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ارزیابی ابعاد مرتبط با رسانه

اعتماد به برند
ارزیابی محبوبیت
ارزیابی مشارکت مخاطبان
ارزیابی افراد اثرگذار
ارزیابی احساس مخاطب

نکته والز اهمیت در اینجاست که هرچند ارزیابیهای ابهاد تبلیغ ،یاا ابهااد روانای و
ابهاد مرتبب با برند در همه رسانهها ساب بر این ،ممکن بوده است اما ارزیاابی ابهااد
مرتبب با رسانه تنها محدود به اینستاگرام یا شابکههاای اجتماایی آنالیان اسات کاه
امکان مشارکت فهال مخاطب را فراهم میآورند .بهبیاندیرر ،در گششته تنهاا امکاان
ارزیابی سه بهد اولیه جدول باال وجاود داشاته اسات و امکاان ارزیاابی محبوبیات،
مشارکت مخاطب یا افراد تیثیرگشار بهصورت مستییم و بدون مراجهه به آنهاا وجاود
نداشته است .رسانه اینستاگرام این فرصت را در اختیار تمامی محییاان فهالیاتهاای
مرتبب با بازاریابی درار داده است که بهسریت از میازان تغییارات نظارات مخاطباان
آگاهی دیدا کنند و بتوانند نسبت به تغییر استراتژی بازاریابی اددام نمایند.
شکل  .1مدل ارزیابی اثربخشی تبلیغات در اینستاگرام -استخراج شده از مطالعات پیشین

•ارزیابی محبوبیت

•ساختار تبلیغ

•ارزیابی مشارکت مخاطب
•ارزیابی افراد اثرگذار
•ارزیابی احساس مخاطب

•وفاداری به برند
•نگرش پیشین به
برند
•اعتماد به برند

•قابلیت اقناع
•کیفیت تبلیغ
ارزیابی ابعاد
رسانه

ارزیابی ابعاد تبلیغ

ارزیابی ابعاد
مرتبط با برند

ارزیابی تاثیرات
روانی تبلیغ

•تحریک
•همدلی
•آشنایی
•جنسیت
•اعتماد
•ادراک
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بحث و نتیجهگیری
امروزه ،اینترنت راهو های مطلوبی را برای بازاریان اراله میدهد .خریدوفروش از
طری رسانه اجتمایی دارای دیدگاه متغیری از واسطهگری با افاراد اسات و هناوز
هم بسیاری از برنامههای مؤثر و کارا در تکنولوژیهای اجتماایی ادتصااد جهاانی
بهطور گسترده ،بکر ماندهاند (چو و مانیکا .)20۱2 ،چنانکاه ماک کینازی ()20۱۱
نشان داده است زمانی که شرکتها تجارت خود را انجام مایدهناد و باا افاراد در
تهام هستند ،آنها «دادههای زیاد» دیجیتالی بزرگی را ایجاد مایکنناد ،باه یباارتی
دادههایی که به ینوان یک محصول فرا رسانه اجتمایی از دیرار فهالیاتهاا ،خلا
میشوند .ساایت هاای رساانه اجتماایی ،تلفان هاای هوشامند و ساایر ابزارهاای
مصرفکننده به میلیاردها انسان اجازه می دهناد تاا در اطاراف دنیاا باا تهادادی از
دادههای بزرگ در دسترس ،مشارکت داشته باشند (مک کینزی .)20۱۱ ،با بمبااران
محرکها ،افراد بیشتر آگاهی دیدا میکنند و بیشاتر بار اطالیاات توجاه مایکنناد.
بهیالوه ،این برای بازاریان نیز مهم است که دالیلی برای صحبت دربااره نیازهاای
مصاارفکنناادگان خاااص دیاادا کننااد ،و بااه دنبااال روشهااایی باشااند تااا باارای
مصرفکنندگان بهطور انفرادی و یا در اجتمایات کوچکتر صحبت کنند.
فضای تبلیغات در میان کاربران اینستاگرام در ایران باا دیرار کشاورها کمای
تفاوت دارد .فضای تبلیغات در اینساتاگرام در کشاور ایاران ابتادا توساب افارادی
مطرح شد که بهدها بهطور یامیاناه لیاب شاا هاای فضاای مجاازی را باه خاود
اختصاص دادند .این افراد بهواسطه نماایش بادن یاا ماد ،دوشاش و زیاورآالت و
گونههای مختل

سبک زندگی توجه کاربران زیادی را به خاود مشاغول کردناد و

دسازآن در ووزه تبلیغات ورود کردند .در کنار این جریان ،جریان سلبریتیها نیاز
آر ام به ووزه تبلیغات ورود دیدا کرد .این جریان شام بازیرران ساینما ،بازیکناان
مشهور فوتبال ،خوانندگان و سایر افرادی است که با توجه به اشاتهار اجتماایی از
فضای اینستاگرام برای تبلیغ فهالیتهای خود یا دیرار فهالیاتهاای ادتصاادمحور
استفاده کردند .دسازاین دو جریان ،با برگزاری برخی از مراسامهاای( )2مهام  -در
ووزه مد و لباس ،شرکتها نیز به یرصه ورود کردند و کوشش کردند که باواسطه
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یا بیواسطه دیرران در یرصه شابکه اینساتاگرام فهالیات داشاته باشاند .بناابراین،
شرکتهای مختل

به این نتیجه رسیده اند که وضور در فضای اینستاگرام و ارالاه

تبلیغات با توجه به وجم وضور کاربران ایرانی و نیز امکانات مختل

ایان شابکه

می تواند فضای ارتباطی مناسبی در اختیار آنان درار دهد .در این فضاا ،شارکتهاا
میتوانند بازخورد تبلیغاتشان را بهطاور مساتییم از مخاطباان دریافات کنناد و در
ارتباطی مستییم با آنها درار بریرند دروالیکه تبلیغات در فضااهای رسامی دیرار
مانند صداوسیما و روزنامهها این امکان را به وجود نمیآورد .یالوه بر این ،نهتنهاا
میزان هزینه تبلیغات در فضای اینستاگرام بهمراتب از میزان هزینه آن در رسانههای
دیرر دایینتر است بلکه بهواسطه ساختار بستر اینستاگرام که یکس محاور و فایلم
محور -با وجم محدود -است ،مودهیت بهتری برای نوآوری و خالدیت در اختیار
سازندگان تبلیغات درار می دهد .اما در این میان باید به دابلیات ایتمااد نیاز توجاه
جدی داشت .بهبیاندیرر از هر یک از این اشخاص یا گروههاای فهاال در فضاای
اینستاگرام برای تبلیغ محصول استفاده می شود ،دابلیت ایتماد منبع میتواند بایا
افزایش اثربخشی تبلیغات ،افزایش میزان دانع کننادگی دیاام ،ایجااد نرارش مثبات
نسبت به محصول و ترغیب افراد به خرید شود .در دایان باید به ایان نکتاه توجاه
داشت که این میاله به دنبال طراوی مدلی بوده است که بتواند اثرگاشاری تبلیغاات
در اینستاگرام را موردارزیابی درار دهد ولی ازآنجاکه مدل دیشنهادی باا اساتفاده از
تحیییات دیشین استخراج شده است ،نیاز است تا در مطالهات و دژوهشهای آتای
بیشتر تکمی شود و با توجه بیشتر مدیران ادتصادی و فهااالن در واوزه تبلیغاات
اینستاگرام مدلهای جامعتاری طراوای شاوند .ازایان رو و باا توجاه باه نیاای
اوتمالی مدل ارالهشده ،برخی از دیشنهادات برای دژوهشهاای آتای بادین شارح
است:
 .۱تالش برای تبیین و تهری
دژوهش و یا شناسایی شاخ

ددی تر شاخ

های یمده مطرحشاده در ایان

های جدید با اساتفاده از نظارات صااوبنظاران و

نخبران.
 .2تالش برای تهری

و تبیین ددی تر ابهاد یملیاتی مطرحشده در این میاله و
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جانمایی مجدد آنها در چارچوب شاخ

های تصحیجشده.

 .3تالش برای طراوی و استخراج هر چه بیشتر سنجههای مستییم بدون نیااز
به مراجهه مستییم به مخاطب.
 .4دژوهش برای ایجاد سنجههای ترکیبی برای سنجش نسابت میاان تبلیغاات
اینستاگرامی محصوالت صادراتی و میزان تیثیرگشاری در مییاس داخلی و خاارجی
(مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی).
 .۵شناسایی تفاوت در تیثیردشیری مخاطبان بر اساس ویژگیهاای فرهنرای و
محیطی آنان با استفاده از تحلی کالن دادهها.

پینوشتها
1. http://www.businessofapps.com/ads/zenit-media

 .2در بیان اینستاگرامی به این مراسمها ایونت ( )eventگفته میشود.
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