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چکیده 
امــروزه شــبکه های اجتماعــی کــه همــه در بســتر اینترنــت بــه فعالیــت می پردازنــد، نــوع تقاضــا بــرای تبلیغــات 
تجــاری را تغییــر داده انــد و بخشــی از تبلیغــات تجــاری بــا ســرعت و هزینــه کم تــر در شــبکه های اجتماعــی انجــام 

می شــود )وولمــر و پریــکات، 2008(.
هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر ارائــه الگــوی مطلــوب رســانه ای جهــت بهره منــدی بیشــتر صاحبــان کســب و 
کار از تبلیغــات کاالهــا و خدمــات خــود در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اســت. و در ایــن راســتا در درجــه نخســت 
ــوت و ضعــف  ــاط ق ــی نق ــا ارزیاب ــل مضمــون ب ــا روش تحلی ــی اینســتاگرام ب ــات شــبکه اجتماع ــی تبلیغ ــا ارزیاب ب
برجســته شــده و فنــون اقناعــی بــه کار رفتــه در چهــل تبلیــغ از صفحــات فارســی پرطرفــدار اینســتاگرام پرداختیــم. 
و در ادامــه تــالش شــد بــر مبنــای نقــاط قــوت ایــن تبلیغــات، الگــوی مطلــوب ســاخته و پرداختــه شــود. از بیــن 
ــود، چــرا کــه ایــن شــبکه  ــر روی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام ب شــبکه های اجتماعــی تأکیــد و تمرکــز اصلــی ب
اجتماعــی اســتفاده گســترده ای در بیــن کاربــران در ایــران دارد و از طرفــی یــک رســانه اجتماعــی بــا قابلیــت بــه 
اشــتراک گذاری تصویــر، فیلــم و متــن اســت کــه وجــود فیلــم و تصویــر در یــک پیــام تبلیغــی اهمیــت بســیاری 
دارد. اســتفاده از پیام هــای 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.



78

مقدمه
تبلیغــات بازرگانــي در بابــل باســتان وجــود داشــته 
اســت، جایــي کــه افــراد خریــداران را بــا توصیــف انــواع 
ــه،  ــرش، ادوی ــل ف ــتي، مث ــود در کش ــوالت موج محص
مشــروب و ... بــه خریــد کاال ترغیــب می  کردنــد. در 
یونــان و روم باســتان، تجــار نشــانه هایي را بــر روي 
کاالهــاي خــود ایجــاد می  کردنــد کــه از طریــق آن 
بتواننــد تجارتشــان را تبلیــغ کننــد. در ویرانه هــاي 
پاپیــروس  از  پوســترهایي  کاشــفان  باســتان،  مصــر 
ــاي  ــدن برده ه ــراي بازگردان ــه در آن ب ــد ک ــدا کردن پی
بــود. در ویرانه هــاي  فــراري جایــزه تعییــن شــده 
ــر  ــان ب ــتان( باستان شناس ــهري در روم باس ــي )ش پمپ
ــد )تانگــت،  روي دیوارهــا تبلیغــات سیاســي پیــدا کردن

.)2007
شــخصی  غیــر  ارتباطــات  از  شــکلی  تبلیغــات، 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــانه های گروه ــتفاده از رس ــا اس ب
ایشــان  بــر  تأثیرگذاشــتن  یــا  مخاطبــان  ترغیــب 
ــندگان کاال  ــیله فروش ــن وس ــه ای ــرد. ب ــورت می گی ص
صــرف  بــا  می تواننــد  خدمــات  ارائه دهنــدگان  یــا 
ــان را از وجــود  ــی از مخاطب ــای مناســب، انبوه هزینه ه
کاال یــا ارائــه خدمــات خــود آگاه ســاخته یــا برانگیزننــد 

)ولــز، 1383(. 
هــدف از تبلیغــات، فــروش محصــول از طریــق 
ــا  ــول ی ــده محص ــر تولیدکنن ــا و ه ــهم رقب ــب س تصاح
ــول  ــی محص ــور معرف ــه منظ ــات، ب ــده خدم ارائه د هن
یــا خدمــات و فــروش بیشــتر، نیازمنــد تبلیغــات اســت 
ــانه  ــد رس ــام نیازمن ــال پی ــرای انتق ــز ب ــات نی و تبلیغ
اســت، هــر رســانه ای تنهــا طیــف خاصــی از مخاطبــان 
ــث  ــن رو در بح ــد. از ای ــرار می ده ــش ق ــت پوش را تح
ــت،  ــانه نیس ــوع رس ــک ن ــخن از ی ــا س ــات تنه تبلیغ
ــت  ــی اس ــانه های گوناگون ــه رس ــه ب ــدف توج ــه ه بلک
ــن  ــتند. در ای ــر هس ــل یکدیگ ــدودی مکم ــا ح ــه ت ک
کانال هــای  یــا  رســانه ها  می تــوان  تقســیم بندی 
تبلیغــات را در چهــار گــروه: رســانه چاپــی، رســانه های 
ــت تقســیم نمــود.  ــات محیطــی و اینترن پخشــی، تبلیغ
رســانه های چاپــی هماننــد مجــالت و روزنامه هــا و 

ــت  ــون اس ــو و تلویزی ــامل رادی ــی ش ــانه های پخش رس
)ولــز، 1383(. تبلیغــات محیطــی نیــز در برگیرنــده 
طیــف متنوعــی از تبلیغــات فضــای خارجــی و داخلــی 
ــم در حــال  ــت عظی ــد جمعی ــه در معــرض دی اســت ک
رســانه های  ایــن  کنــار  در  می گیــرد.  قــرار  تــردد 
ــت و در بســتر آن شــبکه جهــان گســتر  ســنتی، اینترن
آگهی هــای  نمایــش  بــرای  نوظهــور  رســانه ای  وب، 
تجــاری اســت. بــا رونــق فعالیت هــای تجــاری در 
اینترنــت، اســتفاده تبلیغاتــی از پســت الکترونیــک آغــاز 

ــزی، 1391(. ــد )مهری ش
ــی  ــای آگه ــت، نواره ــغ در اینترن ــر تبلی ــیوه دیگ ش
ــا طراحــی و در  ــا پوی ــت ی ــه صــورت ثاب هســتند کــه ب
ــوند.  ــرار داده می ش ــاال ق ــد ب ــار بازدی ــا آم ــا ب وبگاه ه
تبلیغــات جهنــده کــه یــک لحظــه در ابتــدای بازی هــا 
دیگــر  روش  نیــز  قــرار می گیــرد  در ســایت ها  یــا 
ــد  ــاس کلی ــر اس ــات ب ــت. تبلیغ ــط اس ــات برخ تبلیغ
ــتجو  ــای جس ــات موتوره ــتفاده از خدم ــا اس ــز ب واژه نی
می  گیــرد  مخاطــب صــورت  مســتقیم  هدایــت  بــا 

.)1391 )مهریــزی، 
امــروزه، تبلیغــات از رســانه های ســنتی چــاپ، 
تلویزیــون و رادیــو بــه سیســتم عامل هــای آنالیــن 
ــه  ــی ک ــت، جای ــه اس ــترش یافت ــراه گس ــن هم و تلف
بازاریابــان »می خواهنــد بخشــی از زندگــی شــما شــوند 
ــازند«  ــی س ــان غن ــا مارک هایش ــما را ب ــات ش و تجربی

)لــوو، 2015(.
از آنجــا کــه مصرف کننــدگان بیشــتر وقــت خــود را 
بــه صــورت آنالیــن می گذراننــد، از برنامه هــای مختلــف 
ــی و  ــای جهان ــتم عامل ه ــد و در سیس ــتفاده می کنن اس
ــوند،  ــر می ش ــی درگی ــانه های اجتماع ــد رس ــه رش رو ب
ــان  ــر مخاطب ــور مؤث ــه ط ــد ب ــد بتوانن ــرکت ها بای ش
اصلــی خــود را بــه دســت آورنــد. کلیــه محتــوای 
موجــود در برنامــه اینســتاگرام بــه شــکل عکــس و فیلــم 
اســت. و ایــن فرصت هــا بــرای شــرکت ها بــه ایــن 
واقعیــت تبدیــل می شــود کــه کاربــران نــه تنهــا بــه آن 
ــا  ــا مارک ه ــود را ب ــات خ ــه تجربی ــد، بلک ــگاه می کنن ن

ــی، 2015(. ــد )کل ــتراک می  گذارن ــه اش ب
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شــیوه های  بــا  مقایســه  در  اینترنتــی  تبلیغــات 
ســنتی از مزیت هــای بســیاری برخــوردار اســت. از 
ــه روزرســانی  ــه ایجــاد، نگهــداری و ب ــوان ب جملــه می ت
و  شناســایی  امــکان  و  جهانــی  دسترســی  آســان، 
ــدف و در  ــان ه ــرای مخاطب ــب ب ــات مرت ــال اطالع ارس
ــا و  ــذب نیازه ــرای ج ــام ب ــی پی ــکان طراح ــه ام نتیج
خواســته های مشــخص مخاطبــان اشــاره نمــود. بــا 
مصرف کننــده  می تــوان  مســتقیم  پیونــدی  ایجــاد 
ــات  ــابه و اطالع ــدات مش ــوالت، تولی ــایر محص ــا س را ب
ــه  ــر ب ــا منج ــه غالب ــرد ک ــنا ک ــط آش ــی مرتب تخصص
تجــاری  تعامــالت  افزایــش  و  محصــوالت  مبادلــه 

.)1391 )مهریــزی،  می  شــود 
برقــراری ارتبــاط تعاملــی و مطلــع شــدن از نظــرات 
مخاطبــان از طریــق ثبــت پیشــنهادها و تجربیــات 
ــط از  ــنجی های برخ ــرکت در نظرس ــرف کاال، و ش مص
دیگــر قابلیت هــای ایــن شــیوه تبلیــغ اســت، کــه 
ــوا،  ــی ه ــهری و آلودگ ــک ش ــش ترافی ــر کاه ــالوه ب ع
موجــب حــذف بودجــه مــکان و پرســنل فــروش شــرکت 
می شــود و امــکان اطــالع رســانی ســریع و گســترده بــه 
ــای  ــا تخفیف ه ــد ی ــای جدی ــورد کااله ــان در م مخاطب
ویــژه و نظــارت، ارزیابــی عملکــرد و ســنجش اثربخشــی 
ــی  ــام تبلیغ ــر پی ــا اســت. اگ ــایز مزیت ه ــات از س تبلیغ
جــذاب باشــد، بــدون هزینــه از طــرف شــرکت مخاطبان 
ــزی، 1391(. ــد )مهری ــال می کنن ــم ارس ــرای ه آن را ب

در دنیــای امــروز تبلیغــات بــه یــک تجــارت و 
ــم  ــاله ه ــر س ــت. ه ــده اس ــل ش ــزرگ تبدی ــت ب صنع
می گــردد.  تبلیغاتــی  امــور  صــرف  زیــادی  مبالــغ 
ــکل  ــک ش ــه ی ــات ب ــام تبلیغ ــت انج ــن الزم اس بنابرای
ــی  ــا ضرورت ــه تنه ــات ن ــرد. تبلیغ ــورت پذی ــر ص مؤث
ــزرگ محســوب  ــرای ســازمان های تجــاری و صنایــع ب ب
ــزار مفیــد  ــا نیــز یــک اب ــرای همــه م می شــود، بلکــه ب
ــیار  ــات بس ــای تبلیغ ــت. کابرده ــروری اس ــی ض و حت
زیــاد اســت بــا ایــن وجــود تمامــی آن هــا دارای 
ــک  ــال ی ــزوم انتق ــه آن ل ویژگــی مشــترکی هســتند ک
ــر  ــا در نظ ــکاران، 2012(. ب ــگ و هم ــت )ژان ــام اس پی
گرفتــن میــزان افزایــش کاربــران موبایــل در دهــه اخیــر 

قابلیت هایــی  و رشــد روزافــزون آن هــا، خدمــات و 
ــورت  ــه ص ــد، ب ــه می دهن ــراه ارائ ــای هم ــه تلفن ه ک
ایــن  از  یکــی  اســت.  یافتــه  افزایــش  چشــم گیری 
ــه  ــراه اســت ک ــن هم ــق تلف ــات از طری ــات، تبلیغ خدم
در کشــورهای مختلــف جهــان بــا موفقیــت همــراه بــوده 
ــزوده می شــود  ــه روز اف ــزان اســتفاده آن روز ب ــر می و ب

)مژدهــی و همــکاران، 1387(.
ــتاگرام  ــال )2010(، اینس ــدازی در س ــان راه ان از زم
ــوده اســت  ــران ب شــاهد افزایــش مــداوم در تعــداد کارب
و امــروز پایــگاه جهانــی کاربــر آن از 500 میلیــون 
بیشــتر اســت. توزیــع نمایشــی و گرافیکــی کاربــران نیــز 
عمدتــا مربــوط بــه نســل های جــوان اســت: 90 درصــد 

ــی، 2015(. ــد )کل ــر 35 ســال ســن دارن ــران زی کارب

بیان مسئله
ــول  ــی محص ــور معرف ــه منظ ــده  ای ب ــر تولیدکنن ه
خــود و فــروش بیشــتر نیــاز بــه تبلیغــات دارد و 
تبلیغــات نیــز بــرای انتقــال پیــام نیازمنــد رســانه اســت؛ 
هــر رســانه ای تنهــا طیــف خاصــی از مخاطبــان را 
ــی  ــیم بندی کل ــد در تقس ــرار می ده ــش ق ــت پوش تح
در  را  تبلیغــات  کانال هــای  یــا  رســانه ها  می تــوان 
ــی،  ــانه های پخش ــی، رس ــانه های چاپ ــروه: رس ــار گ چه
تبلیغــات محیطــی و اینترنــت تقســیم نمــود )ولــز، 

.)1383
تبلیغــات اینترنتــی امــروزه بــه بخشــی جدایی ناپذیــر 
از برنامه ریــزی تبلیغــات بــرای صاحبــان کاال و خدمــات 
ــر  ــن ام ــت. ای ــده اس ــل ش ــی تبدی ــران تبلیغات و مدی
اهمیــت تبلیغــات اینترنتــی در جوامــع مختلــف را نشــان 
ــی، 1393(. تعریــف تبلیغــات در شــکل  می دهــد )فرقان
امروزیــن آن را »نمایــش دادن نام هــا و عالئــم تجــاری، 
ــده  ــایت های پربیین ــی در س ــر تبلیغات ــعارها و تصاوی ش
ــه تحقــق اهــداف تبلیغــات  ــه نحــوی کــه ب ــت، ب اینترن

ــی، 1388(. ــد )بختای ــد« می دانن کمــک کن
از جملــه علــل اصلــی اســتفاده از تبلیغــات اینترنتــی 
بــه  تلویزیــون  بیننــدگان  مهاجــرت  بــه:  می تــوان 
ــیل  ــران، پتانس ــداد کارب ــق تع ــبه دقی ــت، محاس اینترن

گرام کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ 
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و  بــودن  روز  بــه  پاییــن،  هزینــه  نمایــش،  بــاالی 
دسترســی نامحــدود اشــاره کــرد )حنفــی زاده، 1388(.
تبلیغــات اینترنتــی در دنیــای امــروز تــا آنجــا 
پیشــرفته کــه در حــال حاضــر تبلیغــات اینترنتــی 
ــه  ــود. ب ــده می ش ــان نامی ــات جه ــن تبلیغ پردرآمدتری
طــوری کــه انجمــن تبلیغــات تعاملــی)1( کــه یــک 
ــات  ــده تبلیغ ــرکت های پذیرن ــرای ش ــی ب ــن صنف انجم
ــت،  ــی اس ــی و آمریکای ــورهای اروپای ــال در کش دیجیت
گزارشــی از درآمــد تبلیغــات اینترنتــی در ســال )2018( 
ــرده  ــر ک ــال )2019( منتش ــی س ــاه ابتدای ــش م و ش
اســت. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه در ســال 
)2018( تبلیغــات اینترنتــی 21/8 درصــد رشــد داشــته 
اســت و حــدود 107 میلیــارد دالر بــوده اســت، در حالــی 
ــه 70  ــد ب ــد رش ــا 1/4 درص ــون ب ــات تلویزی ــه تبلیغ ک
ــده  ــزارش آم ــن گ ــت. در ای ــیده اس ــارد دالر رس میلی
تبلیغــات اینترنتــی تنهــا نــوع رســانه ای اســت کــه رشــد 
دو رقمــی را تجربــه کــرده اســت. تبلیغــات اینترنتــی و 
تبلیغــات تلویزیــون در ســال )2016( بــا هــم نــرخ رشــد 
برابــری داشــته اند؛ رقمــی حــدود 70 میلیــارد دالر کــه 
ــات  ــاله تبلیغ ــر س ــون ه ــال )2016( تاکن ــس از س پ
اینترنتــی رشــدی باالتــر از تبلیغــات تلویزیونــی داشــته 
اســت. تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی نیــز در شــش 
مــاه اول ســال )2019( حــدود 16/5 میلیــارد دالر بــوده 
اســت کــه در مقایســه بــا نیمــه نخســت ســال )2018( 

ــش داشــته اســت. ــش از 25 درصــد افزای بی
ــتر  ــه در بس ــه هم ــی ک ــبکه های اجتماع ــروزه ش ام
ــرای  ــا ب ــوع تقاض ــد، ن ــت می پردازن ــه فعالی ــت ب اینترن
تبلیغــات تجــاری را تغییــر داده انــد و بخشــی از تبلیغــات 
تجــاری بــا ســرعت و هزینــه کم تــر در شــبکه های 
ــکات، 2008(. ــی انجــام می شــود )وولمــر و پری اجتماع

بــا گســترش روزافــزون، دســتگاه هاي تلفــن همــراه، 
تجــارت و بازاریابــي الکترونیکــي از اینترنــت فراتــر رفتــه 
و در تلفن هــاي همــراه نمایــان شــده اســت. مبلغــان بــه 
ــي  ــران دسترس ــي از کارب ــه انبوه ــد ب ــاني می  توانن آس
پیــدا کننــد و بــا هزینــه پاییــن بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار 
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نماینــد )الجــس، 2004(.
ــد  ــان می ده ــی نش ــای جهان ــه آماره ــی ک در حال
ــمت  ــه س ــده ب ــد فزاین ــا رش ــارت ب ــای تج ــه دنی ک
ــا آمــار دقیقــی  ــی شــدن در حرکــت اســت، ام دیجیتال
ــی  ــبکه های اجتماع ــاری در ش ــات تج ــزان تبلیغ از می
توســط کســب و کارهــای داخلــی در کشــورمان در 
ــزرگ  دســترس نیســت. آمارهــا از توجــه شــرکت های ب
بیلبورد هــای  و  رادیــو  تلویزیــون،  در  تبلیغــات  بــه 
ــن کــه تبلیغــات کســب  ــد و ای ــت می کن شــهری حکای
ــی  ــبکه های اجتماع ــتر در ش ــرادی بیش ــای انف و کاره

ــول، 2000(.  ــد )اُ ت ــت دارن فعالی
ــراه،  ــن هم ــوذ 94/39 درصــدی تلف ــب نف ــا ضری ام
ــتفاده 48  ــت و اس ــترک اینترن ــون مش ــود 42 میلی وج
میلیــون ایرانــی از گوشــی هوشــمند همــه نشــان دهنده 
بــه شــبکه های  ایرانــی  افــزون کابــران  توجــه روز 

ــی، 2017(.  ــت )ازل ــی اس اجتماع
از شــبکه های اجتماعــی مــورد اســتفاده  یکــی 
کاربــران ایرانــی، اینســتاگرام اســت، کــه در اکتبــر 
)2010( راه انــدازی شــد. شــبکه ای موبایلــی کــه در 
ــر  ــا فیلت ــبکه ب ــن ش ــادی دارد. ای ــران زی ــران کارب ای
شــدن تلگــرام، فیس بــوک، یوتویــوب، وی چــت و توئیتــر 
ــتاگرام،  ــت. اینس ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــران م در ای
شــبکه اجتماعــی اشــتراک گذاری عکــس و ویدئــو 
اســت )ویکــی پدیــا، دانشــنامه آزاد(. کــه طبــق آخریــن 
نظرســنجی ملــی مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران 
ــا  جهــاد دانشــگاهی »ایســپا« کــه در تیرمــاه )1398( ب
جامعــه آمــاری افــراد بــاالی 18 ســال کل کشــور انجــام 
شــد، 39,5 درصــد از کاربــران شــبکه های اجتماعــی در 
ــن  ــه در ای ــد ک ــتفاده می کنن ــتاگرام اس ــران از اینس ای
ــر  ــون کارب ــا 32 میلی ــت تقریب ــده اس ــنجی آم نظرس
ــن  ــد و طبــق آخری ــی در اینســتاگرام فعالیــت دارن ایران
آمــاری کــه ســایت »statista.com« در ســال )2018( 
اعــالم کــرده اســت، 24 میلیــون حســاب کاربــری 
مربــوط بــه اپلیکیشــن اینســتاگرام در ایــران وجــود دارد 

ــپا، 1398(.  )ایس
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ــن  ــانه های نوی ــترش رس ــا گس ــر ب ــر حاض در عص
ســازی  برجســته  نقــش  خــود  رســانه ها  کاربــران 
ــن  ــن بی ــا در ای ــد، ام ــده دارن ــر عه ــم ب ــا را ه پیام ه
اجتماعــی  شــبکه  در  خدمــات  و  کاالهــا  تبلیغــات 
اینســتاگرام نشــان می دهــد کــه اولویــت افــکار عمومــی 
خریــداران در دســت صاحبــان صفحــات پــر مخاطــب و 
ــا  ــان ب ــن ذی نفع ــت و ای ــا اس ــب و کاره ــان کس صاحب
ــا کاال و  ــد ی ــه، برن ــک صفح ــغ ی ــازی تبلی برجســته س
ــتاگرام از آن  ــران اینس ــتفاده کارب ــت اس ــات اولوی خدم

محصــول را تعییــن می کننــد. 
هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر در درجــه نخســت 
ارائــه الگــوی مطلــوب رســانه ای جهــت بهره منــدی 
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 
ــم. و  ــک محصــول در صفحــات اینســتاگرام می  پردازی ی
ــوت  ــر مبنــای نقــاط ق در ادامــه تــالش خواهــد شــد ب
ــه  ــاخته و پرداخت ــوب س ــوی مطل ــات، الگ ــن تبلیغ ای
ــز  ــد و تمرک ــی تأکی ــبکه های اجتماع ــن ش ــود. از بی ش
ــت،  ــتاگرام اس ــی اینس ــبکه اجتماع ــر روی ش ــی ب اصل
ــی اســتفاده گســترده ای  ــن شــبکه اجتماع ــه ای چــرا ک
در بیــن کاربــران در ایــران دارد و از طرفــی یــک رســانه 
اجتماعــی بــا قابلیــت بــه اشــتراک گذاری تصویــر، فیلــم 
و متــن اســت کــه وجــود فیلــم و تصویــر در یــک پیــام 

ــت بســیاری دارد. ــی اهمی تبلیغ
فراینــد  هــر  ابتــدای  امــروزه  کــه  حالــی  در 
تصمیم گیــری بــرای خریــد یــک کاال مخاطــب بــا 
مراجعــه بــه اینترنــت تبلیغــات مختلــف آن کاال و 
خدمــات را بررســی می کنــد، امــا مطالعــات علمــی 
دربــاره تبلیغــات و اســتراتژی های تبلیــغ در شــبکه 
اجتماعــی اینســتاگرام صفحات فارســی بســیار نوظهورتر 
ــر  ــن شــبکه ها اســت و کمت ــان از ای از اســتفاده مخاطب

ــت.  ــه اس ــه آن پرداخت ــی ب ــا پژوهش ــه ی مقال
در تحقیــق حاضــر قصــد داریــم بــا بررســی نظریــه 

ــتراتژی های  ــری از اس ــی نظ ــازی چارچوب ــته س برجس
مطلــوب را بــرای تبلیغــات تجــاری کاال و خدمــات 
در صفحــات فارســی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام 
ــه پاســخ  ــق ک ــداف تحقی ــه اه ــا ب ــم ت ــه دســت آوری ب
ــات کاال و  ــتراتژی تبلیغ ــه اس ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ب
خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــدام اســت؟ 
چــه اســتراتژی هایی باعــث برجســته شــدن تبلیــغ 
ــتاگرام  ــی اینس ــبکه اجتماع ــات در ش ــک کاال و خدم ی

می  شــود؟ 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
3. بررســی راهبردهــای افزایــش تعــداد الیــک 
ــران تبلیغــات کاال و خدمــات در شــبکه اجتماعــی  کارب

اینســتاگرام

سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی

در شــبکه  و خدمــات  کاال  تبلیــغ  راهبردهــای  
اینســتاگرام کــدام اســت؟ اجتماعــی 

سؤاالت فرعی
و  کاال  تبلیغــات  شــدن  برجســته  راهبردهــای 
خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــدام اســت؟

و  کاال  تبلیغــات  بازدیــد  افزایــش  راهبردهــای 
خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــدام اســت؟

راهبردهــای افزایــش تعــداد الیــک کاربــران تبلیغات 
کاال و خدمــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــدام 

اســت؟

گرام کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ 
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فرضیه های پژوهش 
ــر  ــش حاض ــت پژوه ــه، ماهی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
اکتشــافی اســت، نیــازی بــه ارائــه فرضیــه وجــود نــدارد.

ادبیات پژوهش
ــوی  ــوان »الگ ــا عن ــدم ب ــی و متق ــه فرقان در مطالع
ــات  ــه تبلیغ ــبت ب ــرش نس ــت و نگ ــتفاده از اینترن اس
بازرگانــی« کــه ســال )1394( بــه روش کمــی بــا ابــزار 
ــات  ــکده ارتباط ــجویان دانش ــن دانش ــش نامه در بی پرس
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه: 
ــرش  ــت نگ ــتر از اینترن ــتفاده بیش ــا اس ــجویان ب دانش

ــد. ــی دارن ــات اینترنت ــه تبلیغ ــری ب مثبت ت
ــر محبوبیــت تبلیغــات در  ــر ب »ارزیابــی عوامــل مؤث
ــوان پژوهــش ســیادت و  ــن« عن رســانه اجتماعــی آنالی
همــکاران او در ســال )1395( اســت کــه ایــن پژوهــش 
ــرای  ــه ب ــش نامه 11 فرضی ــزار پرس ــی و اب ــا روش کم ب
بررســی محبوبیــت بیشــتر تبلیغــات در رســانه های 
اجتماعــی بیــن دانشــجویان تهــران بررســی شــده و بــه 
ــام،  ــه اســتفاده از عکــس در پی ــن نتیجــه رســیده ک ای
موقعیــت پیــام در فضــای آنالیــن و ســرگرم کننده 
ــات  ــذاری تبلیغ ــل اثرگ ــن عوام ــام از مهم تری ــودن پی ب

ــت. ــن اس ــانه های آنالی ــاری در رس تج
ــال 1395  ــکاران وی در س ــی و هم ــش خانک پژوه
ــرام  ــی تلگ ــات شــبکه اجتماع ــش تبلیغ ــوان »نق ــا عن ب
ــزار  ــا اب ــد کاال« ب ــه خری در جلــب اعتمــاد مخاطبــان؛ ب
ــتفاده  ــن اس ــه بی ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــش ب پیمای
افــراد مشــهور جذابیت هــای تصویــر، طراحــی و  از 
ــب توجــه  ــا و نشــانه ها جل ــک، اســتفاده از نماده گرافی
بــه انیمیشــن های تبلیغاتــی و جذابیــت شــعارها در 
تبلیغــات شــبکه اجتماعــی تلگــرام و خریــد کاال در 

ــود دارد. ــاداری وج ــه معن ــرام رابط تلگ
پیشــایندها و پیامدهــای نگــرش دانشــجویان نســبت 
بــه تبلیغــات رســانه های اجتماعــی در دانشــگاه ســمنان 
در ســال )1397( پژوهــش عــادل آذر و همــکاران او 
دیــدگاه دانشــجویان دانشــکده مدیریــت، دانشــگاه 
ــه وســیله پرســش نامه بررســی  دولتــی شــهر ســمنان ب
ــر چــه  ــه ه ــن نتیجــه رســیده ک ــه ای ــرده اســت و ب ک

ــتری  ــهولت بیش ــی س ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش اس
داشــته باشــد اســتفاده از تبلیغــات تجــاری نیــز بیشــتر 

ــود. ــد ب ــل درک خواه شــده و بیشــتر قاب
در  »تبلیغــات  مطالعــه  در  و همــکاران  انصــاری 
موبایــل و شــبکه های اجتماعــی موبایلــی« در ســال 
اســت،  ترویجــی  علمــی  پژوهشــی  کــه   )1395(
تاریخچــه تبلیغــات موبایلــی در ایــران و جهــان را 
بررســی کرده انــد و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــات در ش ــوه اطالع ــب در انب مخاط
ــا  ــی اســت ت ــرای تبلیغــات موبایل ــد اســتراتژی ب نیازمن
در میــان اطالعــات ســردرگم نشــود و ایــن حــوزه را بــه 
علــت تغییــر روز بــه روز شــبکه های اجتماعــی نیازمنــد 

مطالعــه بیشــتر می دانــد.
تعامــالت  و  اطالعــات  منبــع  تأثیــر  بررســی 
اجتماعــی بــر قصــد خریــد مصرف کننــدگان در فضــای 
مجــازی )مــورد مطالعــه: کانال هــای تبلیغــات خدمــات 
گردشــگری تلگــرام و اینســتاگرام( کــه توســط داود 
فیــض و همــکاران در ســال )1397( انجــام شــد، بیــن 
390 نمونــه از اعضــای کانال هــای تلگــرام و اینســتاگرام 
خدمــات گردشــگری انتخــاب شــده بــه روش پیمایــش 
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــه نمودن ــی مطالع میدان
کــه منبــع اطالعــات فضــای مجــازی تأثیــر مثبتــی بــر 
قصــد خریــد دارد و تبلیغــات فضــای مجــازی مؤثرتــر از 

ــت. ــنتی اس ــات س تبلیغ
ــا  راشــین قهرمــان و همــکاران )1396( پژوهشــی ب
ــش  ــاس واکن ــر اس ــتریان ب ــدي مش ــوان »بخش بن عن
ــه  ــي )مطالع ــبکه هاي اجتماع ــي ش ــه بازاریاب ــا ب آن ه
ــک  ــده ی ــن 14000 دنبال کنن ــوردي: اینســتاگرام( بی م
پیــج در اینســتاگرام بــه روش توصیفــی- اکتشــافی 
انجــام دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه از بیــن 
پنــج گــروه فعــاالن، مبلغــان، بی اعتنایــان، غیــر فعــاالن 
ــان، تبلیغــات در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام  و مخالف
ــتند و  ــرد هس ــای مج ــه خانم ه ــاالن ک ــتر روی فع بیش
ســپس مبلغــان تبلیغاتــی اثــر داشــته اســت. بازاریابــي 
در شــبکه هاي اجتماعــي و اینســتاگرام راه جدیــدي 
ــد  ــان بای ــت و بازاریاب ــتریان اس ــا مش ــاط ب ــراي ارتب ب
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ــه شــبکه هاي  ــه ایــن تغییــرات و توجــه ب ــه ســرعت ب ب
دهنــد.  پاســخ  آنالیــن،  فعالیت هــاي  و  اجتماعــي 
ــه اي  ــي و منطق ــات بیوگراف ــد اطالع اینســتاگرام می  توان
برندهــا  و  بــراي شــرکت ها  مشــتریان،  از  مناســبي 
در  می تواننــد  همچنیــن  شــرکت ها  کنــد.  فراهــم 
ــازند  ــود بس ــداران خ ــراي طرف ــي ب ــتاگرام صفحات اینس
ــد و از  ــرار کنن ــاط برق ــا ارتب ــا آن ه ــق ب ــن طری و از ای
ــات  ــتریان و تبلیغ ــن مش ــاط بی ــراري ارتب ــاي برق مزای

ــوند. ــد ش ــز بهره من ــان نی ــه ده ــان ب ده
از طریــق رســانه های  تبلیغــات  طراحــی مــدل 
ــتری، در  ــل مش ــر تمای ــر ب ــور تأثی ــه منظ ــی ب اجتماع
ــد  ــی و اح ــندل اربطان ــر روش ــال 1396 توســط طاه س
محمــود زاده انجــام شــده اســت و هــدف ایــن تحقیــق 
طراحــی مــدل تبلیغــات بانــک پارســیان در رســانه های 
ــاد  ــه داده بنی ــی و نظری ــوده و از روش کیف ــی ب اجتماع
ــی و  ــرگان بانک ــر از خب ــا 18 نف ــه ب ــزار مصاحب ــا اب ب
ــت  ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــان اجتماع بازاریاب
پدیــده ای  اجتماعــی  رســانه های  در  تبلیغــات  کــه: 
ــتری را در  ــلیقه مش ــی س ــه راحت ــا ب ــت، ام ــد اس جدی
ــدل  ــن م ــرای همی ــرار می دهــد ب ــاب ق دســترس بازاری
ــا  ــرای بانک ه ــی ب ــانه اجتماع ــات رس پیشــنهادی تبلیغ
را مــدل رهبــری بــازار بــرای معرفــی برنــد، بــه مخاطــب 
ــت و  ــرده اس ــی ک ــازی معرف ــداری مج ــوزه بانک در ح
ــهور در  ــراد مش ــتفاده از اف ــردی را اس ــتراتژی کارب اس
تبلیغــات مجــازی، ارتبــاط مشــتری بــا بانــک از طریــق 
فضــای مجــازی و ایجــاد حــس صرفه جویــی در وقــت و 
ــه خدمــات تبلیغــات مجــازی بانک هــا  ــاز ب احســاس نی

ارائــه می دهــد.
ــه  محمدرضــا کریمــی علویجــه و محمــد بخشــی ب
»شناســایي افــراد مؤثــر در تبلیغــات توصیــه اي در بســتر 
شــبکه هاي اجتماعــي آنالیــن )مطالعــه مــوردي: شــبکه 
ــال )1396(  ــي کاال(« در س ــرکت دیج ــتاگرام ش اینس
ــایي  ــش شناس ــن پژوه ــي ای ــدف اصل ــد و ه پرداخته ان
اعضــاي مؤثــر در چرخــه انتشــار محتــوا در شــبکه هاي 
ــار  ــزان انتش ــود می ــاي بهب ــه راهکاره ــي و ارائ اجتماع
اجتماعــي   شــبکه هاي  در  بازاریابــي  و  تبلیغــات 

اینســتاگرام مرتبــط بــا برنــد دیجــی کاال معرفــی 
کرده انــد و نتیجــه ایــن کــه روابــط بیــن کاربــران 
ــا  ــاط ب ــک و در ارتب ــا صفحــه و کلمــات نزدی ــط ب مرتب
ــزه،  ــدا جای ــتراتژی اه ــد و اس ــنجش ش ــی کاال س دیج
بســته های تشــویقی بــه افــراد مؤثــر کــه تبلیغــات ایــن 
ــه شــد و  ــد ارائ ــه می کنن ــران توصی ــه دیگ شــرکت را ب
ــی اســت  ــه مخاطبان ــن اســتراتژی دوم پاســخ ب همچنی
ــی  ــه منف ــا جنب ــد ت ــی بوده ان ــول ناراض ــه از محص ک

ــذارد. ــی نگ ــر منف ــد اث ــر برن ــات ب تبلیغ
علــی یعقوبــی، در پایان نامــه کارشناســی ارشــد 
ــی  ــوان »پیش بین ــا عن ــال )1395( ب ــه در س ــود ک خ
ــتاگرام  ــی در اینس ــات اجتماع ــه تبلیغ ــت ب ــخ مثب پاس
ــایت های  ــات س ــی تبلیغ ــر بخش ــدل اث ــاس م ــر اس ب
ــت  ــخ مثب ــی پاس ــه پیش بین ــی« ب ــبکه های اجتماع ش
بــه تبلیغــات اجتماعــی در اینســتاگرام بــر اســاس مــدل 
ــی  ــبکه های اجتماع ــایت های ش ــات س ــی تبلیغ اثربخش
ــزار پرســش نامه 384  ــا اب ــه در آن ب ــه اســت، ک پرداخت
ــه  ــد و ب ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــر اینســتاگرام م کارب
ــر  ــتاگرام نظ ــران اینس ــه کارب ــید ک ــه رس ــن نتیج ای
مثبتــی بــه تبلیغــات خــالق، ارزشــمند و تبلیغاتــی کــه 
پذیــرش عاطفــی آن هــا را دربــردارد، دارنــد و ایــن نظــر 
ــود و  ــز می ش ــا نی ــردن آن ه ــد ک ــث خری ــت باع مثب
محقــق اینســتاگرام را ابــزاری قدرتمنــد بــرای تبلیغــات 

ــرده اســت. ــی ک ــی معرف و بازاریاب
پیــام طراوتــی، در ســال )1393( در پایان نامــه 
ــی  ــبکه اجتماع ــش ش ــی نق ــوان »بررس ــا عن ــود ب خ
بــرای  تبلیغاتــی  پیام هــای  انتشــار  در  فیس بــوک 
ــوک  ــي فیس ب ــبکه اجتماع ــش ش جــذب مخاطــب« نق
را در انتشــار پیام هــاي ارتباطــی بــرای جــذب مخاطــب، 
ــن 384  ــش نامه در بی ــزار پرس ــش و اب ــا روش پیمای ب
ــن  ــه ای ــرده و ب ــی ک ــوک بررس ــی فیس ب ــر ایران کارب
ــه  ــه ب ــب توج ــن جل ــه: بی ــت ک ــیده اس ــه رس نتیج
جذابیت هــاي  فیس بــوک،  تبلیغاتــي  انیمیشــن هاي 
ــوک،  ــات فیس ب ــي« در تبلیغ ــگ و طراح ــر »رن تصوی
جذابیــت شــعارها در تبلیغــات فیس بــوک، اعتمــاد 
ــراد مشــهور در  ــوک، اســتفاده از اف ــات فیس ب ــه تبلیغ ب
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ــات  ــا در تبلیغ ــتفاده از نماده ــوک، اس ــات فیس ب تبلیغ
رابطــه  فیس بــوک،  در  کاال  خریــد  و  فیس بــوک 
معنــاداري وجــود دارد؛ زیــرا افــرادي کــه انیمیشــن هاي 
ــگ و  ــر »رن ــاي تصوی ــوک، جذابیت ه ــي فیس ب تبلیغات
ــراد  ــود اف ــا و وج ــعارها، نماده ــت ش ــي«، جذابی طراح
ــر  ــا را کم ت ــر آن ه ــوک، نظ ــات فیس ب ــهور در تبلیغ مش
بــه خــود جلــب کــرده اســت، کم تــر بــه خریــد کاال یــا 

ــد. ــدام کرده ان ــات اق خدم
محقــق معتقــد اســت اســتراتژی اساســی در جــذب 
ــاد  ــی »ایج ــبکه های اجتماع ــات ش ــه تبلیغ ــب ب مخاط

اعتمــاد« در مخاطــب اســت.
در   )1395( ســال  کراتــی،  زاده  عبــداهلل  ســحر 
عنــوان  بــا  خــود  ارشــد  کارشناســی  پایان نامــه 
در  تبلیغــات  بــر  مؤثــر  عوامــل  تأثیــر  »ســنجش 
ــران  ــورد مطالعه:کارب ــن )م ــی آنالی ــبکه های اجتماع ش
شــبکه اینســتاگرام(« بــه بررســی وضعیــت متغیرهــا در 
بیــن کاربــران شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام پرداخــت و 
ــی  ــات فارس ــران صفح ــش نامه از کارب ــداد 350 پرس تع
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام جمــع آوری کــرد؛ بــه ایــن 
نتیجــه رســید کــه توصیه هــا و ارجاع هایــی کــه از 
ــکاران  ــاد و هم ــورد اعتم ــک و م ــتان نزدی ــوی دوس س
صــورت می گیــرد، از عوامــل مهــم در تصمیم گیــری در 
رابطــه بــا کلیــک کــردن بــر روی یــک تبلیغــات خــاص 

ــردد. ــوب می گ ــردن آن محس ــک نک ــا کلی ی
ــی  ــر روی شــبکه های اجتماع ــات ب ــدی تبلیغ کارآم
آنالیــن بــا لــذت ادراک شــده مصرف کننــده کــه از 
طریــق جســتجو و کاربــرد ســایت های اینترنتــی حاصــل 
می  گــردد، مرتبــط اســت، ارتبــاط ادراک شــده تبلیغــات 
ــی و  ــبکه های اجتماع ــات در ش ــه تبلیغ ــش ب ــر واکن ب
ــات  ــه تبلیغ ــش ب ــر واکن ــات ب ارزش ادراک شــده تبلیغ
ــی دارد. ــر مثبت ــن تأثی ــی آنالی ــبکه های اجتماع در ش

ــوا در  ــد محت ــت تولی ــای موفقی ــایی مؤلفه ه »شناس
ــوان  ــی« عن ــش کیف ــی اینســتاگرام: پوی شــبکه اجتماع
مقالــه فاطمــه تقــی پناهــی و همــکاران در ســال 
ــا روش تحلیــل محتــوا 30 صفحــه آموزشــی  )1397( ب
اینســتاگرام بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بازاریابــی محتــوا 

یکــی از ابزارهــای تبلیــغ در رســانه های دیجیتــال اســت 
و عوامــل موفقیــت پذیــرش یــک محتــوا از ســوی 
اینســتاگرام شــامل:  اجتماعــی  کاربــران در شــبکه 
ــار،  ــودن، اعتب ــرگرم کننده ب ــی، س ــت، آگاهی بخش کیفی
منحصــر بــه فــرد بــودن، واقع گــرا، بــه روز بــودن، قابــل 

ــت. ــتراک گذاری اس ــازی و اش ــخصی س ش
ــط  ــه توس ــی« ک ــبکه های اجتماع ــات در ش »تبلیغ
گویــان در ســال )2013( بــا روش اســنادی نوشــته 
شــده اســت، تأکیــد می کنــد کــه تبلیغــات شــبکه های 
ــاد  ــداد زی ــت. اول تع ــم اس ــر مه ــی از دو منظ اجتماع
ــه  ــر ب ــک کارب ــی ی ــبکه ها و دوم، وقت ــن ش ــران ای کارب
فکــر خریــد چیــزی اســت، ابتــدا بــه اینترنــت می آیــد، 
آن محصــول را جســتجو می کنــد، قیمــت آن را بــا 
ــم  ــد و تصمی ــه می کن ــب مقایس ــای رقی ــایر مارک ه س
ــث  ــن باع ــد. ای ــداری کن ــک را خری ــدام ی ــرد، ک می  گی
مــی  شــود مصرف کننــده توســط شــرکت ها مــورد 
ــه  ــد ک ــی  کن ــد م ــنده تأکی ــرد. نویس ــرار بگی ــدف ق ه
ــبکه های  ــرات در ش ــاد تغیی ــرعت زی ــه س ــه ب ــا توج ب
اجتماعــی داشــتن اســتراتژی بــه روز در عرصــه تبلیغات 

ــم اســت. تجــاری بســیار مه
در  تبلیغــات  »اثربخشــی  در  ویگمــن  و  مــورر 
ســایت های شــبکه های اجتماعــی مطالعــه مــوردی 
ــا  ــد، ب ــام دادن ــال )2018( انج ــه س ــوک« ک در فیس ب
پرســش نامه بیــن 250 کاربــر اتریشــی فیس بــوک 
ــی  ــق فعل ــا وجــود رون ــه ب ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ب
فیس بــوک بــرای بازاریابــی، تصمیمــات خریــد کاربــران 
تحــت تأثیــر تبلیغــات قــرار نمی گیــرد و کاربــران 
از فیس بــوک بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات از 
دوســتان و آشــنایان و تنظیــم مالقــات بــا آن ها اســتفاده 
می داننــد.  خــود  مزاحــم  را  تبلیغــات  و  می کننــد 
فیس بــوک بســتر ایــده آل بــرای برقــراری ارتبــاط 
مســتقیم بیــن ســازمان ها و مشــتریان بازاریابــی فراهــم 
ــم  ــی ه ــبکه های اجتماع ــایت های ش ــا س ــد. ام می کن
ــازمان  ــر س ــد و ه ــروی کن ــد پی ــن جدی ــد از قوانی بای
بایــد بــه روشــنی اصــول خــودش را مشــخص کنــد کــه 
ــرای آن ســازمان  ــی رســانه های اجتماعــی ب ــا بازاریاب آی



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم، شــماره 50، مهــر 1399 85

mediamgt.ir

ــد؟ ــا ب خــوب اســت ی
ــکاران  ــر و هم ــید جاب ــازم رش ــه ح ــی ک در پژوهش
مصرف کننــده  »نگــرش  عنــوان  بــا   )2019( ســال 
نســبت بــه اینســتاگرام تبلیغــات در مصــر: نقــش ادراک 
شــده ارزش تبلیغــات و شــخصی ســازی« کــه به وســیله 
412 پرســش نامه 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 مصرف کننــدگان، درک 
اطالعاتــی، تبلیغــات ســرگرم کننده و عــدم تحریــک در 
تبلیغــات اینســتاگرام بــه شــدت ارتبــاط دارد. عــالوه بــر 
ــادی  ــد زی ــا ح ــی ت ــانه های اجتماع ــات رس ــن، تبلیغ ای
ــت،  ــده اس ــنتی ش ــی س ــانه های تبلیغات ــن رس جایگزی
امــا مطالعــه در ایــن بــاره بــا ســرعت رشــد تبلیغــات در 

ــدارد. ــب ن ــی تناس ــبکه های اجتماع ش
در مطالعــه الکســاندر ماتیســن و همــکاران بــا 
ــر اثربخشــی تبلیغــات و قصــد  ــر ب عنــوان »عوامــل مؤث
ــام  ــال )2017( انج ــه در س ــتاگرام« ک ــد در اینس خری
ــه  ــتاگرام ب ــه اینس ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ش
بســتر  در  و  اجتماعــی  مهــم  رســانه  یــک  عنــوان 
تبلیغاتــی ظاهــر شــده اســت، امــا تحقیقــات دربــاره آن 
یــا کــم اســت یــا هیــچ مــوردي بــراي بررســي چگونگــي 
ــاره تبلیغــات اینســتاگرام  ــران مختلــف درب ادعــاي کارب
ــن  ــرای تعیی ــق ب ــن تحقی ــت. در ای ــده اس ــام نش انج
اثــر بخشــی تبلیغــات اینســتاگرام بــه دو روش مطالعــه 

ــت.  ــده اس ــی ش متک
از  بلندتــر  »تصاویــر،  همــکاران  و  لــی  یونجــی 
کلمــات صحبــت می  کننــد: انگیزه هــای اســتفاده از 
ــا هــدف کشــف ابعــاد  اینســتاگرام« در ســال )2015( ب
ــتفاده از  ــرای اس ــدگان ب ــزه مصرف کنن ــاختاری انگی س
اینســتاگرام و کشــف روابــط بیــن انگیزه هــای مشــخص 
ــتاگرام  ــر اینس ــن 212 کارب ــنجی بی ــک نظرس ــده ی ش
ــتاگرام دارای  ــران اینس ــه کارب ــت ک ــام داد و دریاف انج
پنــج انگیــزه اصلــی اجتماعــی و روان شــناختی: تعامــل 
اجتماعــی، بایگانــی، ابــراز خــود، فــرار، و نــگاه کــردن بــه 
ــیار  ــر اینســتاگرام بس ــدرت تصاوی ــر هســتند و ق تصاوی

ــد. ــی می کن ــم تلق مه
ــات  ــت ارتباط ــات در صنع ــون تبلیغ ــل مضم »تحلی
دور« عنــوان مقالــه ای اســت کــه در ســال )2017( 
ــن  ــی یافت ــدف اصل ــا ه ــکاران ب ــترآمه و هم توســط اس
ــات  ــده در تبلیغ ــتفاده ش ــای اس ــن و جذابیت ه مضامی
ــرای جــذب مخاطــب تبلیغــات یوتیــوب و رســانه های  ب
ــا )2016(  ــال )2005( ت ــه از س ــه ک ــی نیجری اجتماع
بــه مــدت 11 ســال بــه اشــتراک گذاشــته شــده 
اســت، بــا روش تحلیــل محتــوای کیفــی و تجزیــه 
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــون پیام ه ــل مضم تحلی
کــه تبلیغــات، بــا مضامیــن احساســی، دارای موســیقی، 
عقالنــی  جذابیــت  و  درام  طبعــی،  شــوخ  کمــدی، 
ــتراتژی  ــت و اس ــر اس ــترکان موفق ت ــب مش ــرای ترغی ب
ــیار  ــروف بس ــراد مع ــی و اف ــن عاطف ــتفاده از مضامی اس

ــت. ــر اس مؤث
موضــوع تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی موضــوع 
بســیار جدیــدی اســت، بــه طــوری کــه نــگاه بــه عمــر 
ده ســاله تولــد اینســتاگرام بــه عنــوان شــبکه اجتماعــی 
ــا اســت.  ــن ادع ــن پژوهــش شــاهد ای مــورد مطالعــه ای
در تحقیقــات داخلــی بیشــتر بــه اثــر تبلیغــات تجــاری 
شــبکه های اجتماعــی در جــذب مخاطــب بیشــتر بــرای 
ــی  ــبکه های اجتماع ــات ش ــر تبلیغ ــا، تأثی ــد کااله خری
ــی، کســب  ــا تبلیغــات موبایلــی و اینترنتــی در بازاریاب ی
ــر  ــده و کمت ــه ش ــک پرداخت ــردی و کوچ ــای ف و کاره
ــی  ــتفاده علم ــرای اس ــتراتژی ب ــن اس ــال یافت ــه دنب ب
و  بوده انــد  اجتماعــی  شــبکه های  در  تبلیغــات  از 
ــه  ــورد توج ــی م ــوارد کم ــتاگرام در م ــات اینس تبلیغ
ــالوه  ــات خارجــی ع ــا در تحقیق ــه اســت، ام ــرار گرفت ق
ــاری  ــات تج ــد تبلیغ ــام رش ــا و ارق ــه آماره ــگاه ب ــر ن ب
ــی  ــات داخل ــتر از تحقیق ــی بیش ــبکه های اجتماع در ش
تبلیغــات  از  بهره منــدی  علمــی  اســتراتژی های  بــه 
ــت.  ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــبکه های اجتماع ــاری ش تج
ــب  ــن مطل ــات ای ــن تحقیق ــر دو ای ــترک ه ــکات مش ن
ــت  ــده ای اس ــتاگرام پدی ــات در اینس ــه تبلیغ ــت ک اس
ــت و  ــن اس ــال های آغازی ــمی در س ــور رس ــه ط ــه ب ک
نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتری دارد مطالعــات کمــی 

گرام کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ 
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اجتماعــی  شــبکه  در  تبلیغــات  اســتراتژی های  بــه 
اینســتاگرام توجــه کرده انــد.

تبلیغــات اینترنتــی، بازاریابــی اینترنتــی و تبلیغــات 
موبایلــی از ادبیــات غنی تــری برخــوردار اســت، بــه 
طــوری کــه بــر اســاس کار تحقیقاتــی دوکافــی و براکــت 
ــات  ــه تبلیغ ــدگان ب ــرش مصرف کنن ــورد نگ و کار در م
ــار اســتراتژی اطــالع رســانی، ســرگرمی،  ــی چه اینترنت
ــایت های  ــای س ــوان ویژگی ه ــه عن ــل ب ــار و تعام اعتب
رســانه اجتماعــی شناســایی شــدند، کــه ممکــن اســت 
روی نگــرش نســبت بــه تبلیغــات رســانه اجتماعــی اثــر 

ــد، 2011(. ــگ کی ــکین و نوچان ــد )یانس بگذارن
دربــاره  می خواهنــد  مصرف کننــدگان  امــروزه 
ــی  ــد، آگاه ــه آن را بخرن ــن ک ــل از ای ــوالت قب محص
ــده  ــی در بردارن ــانه اجتماع ــات رس ــد. تبلیغ ــدا کنن پی
کــه موجــب  اطالعــات هســتند  از  زیــادی  حجــم 
ــاره محصــوالت  ــب درب ــیاری از مطال روشــن شــدن بس
ــت  ــه خاصی ــر چ ــردد، ه ــدگان می  گ ــرای مصرف کنن ب
اطــالع رســانی تبلیغــات بیشــتر باشــد، منجــر بــه 
ــود  ــدگان می  ش ــر مصرف کنن ــد بهت ــری خری تصمیم گی

)بشــر و احمــد، 2012(.
و  داخلــی  پژوهش هــای  در  کــه  نکتــه ای  امــا 
خارجــی کمتــر بــه آن توجــه شــده، محتــوای پیام هــای 
اینســتاگرام صفحــات  در  و خدمــات  کاال  تبلیغاتــی 
فارســی و در راســتای آن تدویــن اســتراتژی بــرای 
ــه  ــای ک ــام ویژگی ه ــار تم ــت. در کن ــوع اس ــن موض ای
در پژوهش هــای بــاال بــرای تبلیغــات در شــبکه های 
ــی  ــبکه اجتماع ــد، ش ــان ش ــت بی ــی و اینترن اجتماع
ــردی دارد، کــه  ــه ف اینســتاگرام ویژگی هــای منحصــر ب

ــت. ــبکه اس ــن ش ــاص ای ــزاری و خ ــی نرم اف ویژگ
ویژگی هــای کــه ضــرورت تدویــن اســتراتژی خــاص 
ــی از  ــد. یک ــن می کن ــبکه را روش ــن ش ــرای ای ــا ب تنه
ایــن ویژگی هــا زمــان کمــی اســت کــه اینســتاگرام در 
ــه پســت ها و اســتوری ها داده  ــزاری خــود ب ــب نرم اف قال
ــک عکــس  ــد در ی ــق بای ــده موف ــک تبلیغ کنن اســت. ی
ــه ای  ــتوری 15 ثانی ــا اس ــه ای ی ــک دقیق ــم ی ــا فیل ی
محتــوای را برجســته کنــد، کــه در کنــار داشــتن همــه 

ــی  ــد )آگاه ــاال آم ــه در ب ــی ک ــتراتژی های بازاریاب اس
بخشــی، ســرگرمی، طنــز، عــادی ســازی تبلیغــات، 
ــودن، شخصی ســازی و  ــر مســتقیم ب ــردن، غی ــی ک بوم
ــتن و  ــتراک گذاش ــا اش ــد ی ــرای خری ــر ب ــر کارب ...( نظ
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 
ــام تبلیغــی را در اینســتاگرام حــذف،  ــد یــک پی می  توان
ــا حتــی در  ــد ی ــال کن ــا دنب ــک )پســند( ی ــره، الی ذخی
پســت و اســتوری خــود بــاز نشــر دهــد، چــه اســتراتژی 
ــگاه  ــی در ن ــام تبلیغات ــک پی ــدن ی ــته ش ــث برجس باع

ــود؟ ــتاگرام می ش ــر اینس کارب
ــخص  ــر را مش ــش حاض ــرورت پژوه ــه ض ــی ک خلل
می کنــد. پژوهشــی کــه بایــد بــا روش تحلیــل مضمــون 
ــه طــور عمیــق محتــوای پیام هــای تبلیغــی صفحــات  ب
فارســی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام را بررســی نمایــد 
ــن  ــی در ای ــام تبلیغ ــک پی ــدن ی ــته ش ــل برجس و عل
ــد و  ــبکه بیاب ــن ش ــاص ای ــای خ ــا ویژگی ه ــبکه را ب ش
ــی  ــات ایران ــغ کاال و خدم ــوب تبلی ــتراتژی های مطل اس
تبلیغــات در شــبکه اجتماعــی  بــرای ذی نفعــان  را 

ــد. ــن نمای اینســتاگرام تدوی

تبلیغات
تبلیغــات جمــع تبلیــغ و بــه معنــای ابــالغ و 
رســاندن پیــام اســت )علــوی، 1375(. فرهنــگ وبســتر: 
تبلیغــات، هــر گونــه نشــر و ترویــج گســترده و ســازمان 
ــره  ــخص و غی ــاي مش ــا و کاره ــا، نظریه ه ــه ایده ه یافت
بــراي پیــش بــردن هــدف یــک نفــر یــا ویــران کــردن 
هدفــی متضــاد بــا هــدف او اســت. فرهنــگ آکســفورد: 
ــا رفتارهــاي ســازمان یافتــه از  تبلیغــات، بیــان افــکار ی
ــر افــکار  ــا هــدف تأثیــر ب ــا گروه هایــی ب ــراد ی ســوي اف
یــا رفتارهــای افــراد یــا گروه هــای دیگــر بــرای اهــداف 
از قبــل تعییــن شــده اســت، کــه از طریــق بــه کارگیــری 
روانشناســانه انجــام می گیــرد. فرهنــگ معیــن نیــز 
تبلیغــات را »جای گیــر کــردن موضوعــی در اذهــان 
ــد )معیــن،1352(. ــه وســیله انتشــار« می دان عمومــی ب
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ــور  ــی تص ــوزه کل ــه ح ــوان در س ــات را می  ت تبلیغ
تبلیغــات دینــی و  تبلیغــات سیاســی؛ 2.  کــرد: 1. 
فرهنگــی؛ 3. تبلیغــات تجــاری و بازرگانــی )ســاعی، 

.)1387
تبلیغات تجاری

ــطایی  ــرون وس ــن ق ــل التی )Advertising( از فع
)advertere( بــه معنــای هدایــت توجــه شــخص 
بــه چیــزی گرفتــه شــده اســت )دانســی، 1387(.
Advertising  واژه اســت کــه بیشــتر جنبــه تجــاری 
ــه  ــر، 1388(. هرگون ــر دارد )باهن ــد نظ ــات را م تبلیغ
معرفــی و صــرف توجــه و پــول بــرای شناســاندن 
ــک  ــط ی ــه توس ــات ک ــا خدم ــکار ی ــا اف ــوالت ی محص
ــا اســتفاده از وســایل  ــه مصرف کننــدگان و ب بازاریــاب ب
ارتبــاط عمومــی و تحــت حمایــت منابــع مختلــف انجــام 

می شــود )دفلــور و دنیــس، 1392(.
شــش دوره تبلیغاتــی در تاریــخ ظهــور ایــن پدیــده 
انســانی مطــرح شــده اســت: نخســت از زمان هــای 
تابلوهــا و  تــا قــرن 15 میــالدی کــه دوره  قدیــم 
دوره  اســت.  جارچی هــا  و  دســت نویس  نشــان های 
ــه دوره  ــالدی ک ــال )1840( می ــا س ــرن 15 ت دوم از ق
ــوم  ــت. دوره س ــاپ اس ــت چ ــترش صنع ــور و گس ظه
دوره توســعه از )1840( تــا )1900( بــه توســعه حمــل 
و نقــل و پیدایــش مؤسســات پخــش آگهــی اشــاره دارد. 
ــه  ــا )1925( ک ــم از )1900( ت ــارم دوره تحکی دوره چه
تبلیغــات در اروپــا و آمریــکا بــا شــیوه های مختلفــی در 

ــوده اســت. ــح ب ــل و تصحی ــال تکمی ح
دوره توســعه علمــی از )1926( تــا )1945( دوره 
ــات تجــاری اســت و  ــاره تبلیغ پژوهش هــای علمــی درب
ــه  ــت ک ــه ای اس ــون مرحل ــم از )1945( تاکن دوره شش
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 
ــس از  ــالمی و پ ــالب اس ــا انق ــر ت ــتان، دوره معاص باس
انقــالب اســالمی تقســیم شــده اســت. در دوره باســتان 
زمــان خشایارشــاه نشــریه هایی بــر روی پوســت و چــرم 

تهیــه می شــد کــه عــالوه بــر اخبــار فتوحــات جنگ هــا 
اخبــار تجــارت، داد و ســتد و بازرگانــی در آن آمــده بــود. 
ایــن نشــریه ها از دوره هخامنشــیان تــا ورود اســالم 
ــالمی  ــالب اس ــل از انق ــا قب ــت. ت ــران رواج داش ــه ای ب
ــا )1357( شمســی  ــال )1200( ت در دوره معاصــر از س
ــراف،  ــون تلگ ــی همچ ــور اختراعات ــاپ و ظه ــعه چ توس
تلفــن، عکاســی و فناوری هــای پیشــرفته، حمــل و 
ــد  ــا رش ــتقیمی ب ــاط مس ــکا ارتب ــا و آمری ــل در اروپ نق
تبلیغــات تجــاری در ایــران داشــت. کــه رشــد آن را در 
ــرزا  ــاس می ــم. عب ــار می  بینی ــان قاج ــای زم روزنامه ه
ــار  ــل از انتش ــه قب ــت ک ــی اس ــهروند ایران ــتین ش نخس
نشــریه ایرانــی، اقــدام بــه ســفارش آگهــی بازرگانــی بــه 

ــر نســبی، 1381(. ــرد )طاه ــی ک ــات اروپای مطبوع

تبلیغات اینترنتی
دوکافــی )1996( از اولیــن کســانی اســت کــه 
اینترنتــی و چگونگــی نگــرش  در زمینــه تبلیغــات 
اســت. وی  داده  انجــام  تحقیقاتــی  مصرف کننــدگان 
ــوان »ارزش تبلیغــات و تبلیغــات در  ــا عن ــه ای ب در مقال
وب« تبلیغــات اینترنتــی را از نظــر مصرف کننــدگان 
ــاری  ــن تج ــب و مضامی ــیاری از مطال ــده بس در بردارن
الکترونیکــی  تبلیغــات  از  می  دانــد،  وب  در  موجــود 
ــواع دیگــری  ــا ان ــه، ت ــه تبلیغــات ســنتی گرفت شــبیه ب

ــتند. ــاوت هس ــنتی متف ــات س ــا تبلیغ ــه ب ک
ــی  ــات اینترنت ــران تبلیغ ــلوزو و دیگ ــن اش همچنی
را هــر نــوع محتــوا و مضمــون تجــاری موجــود در 
ــردن  ــرای آگاه ک ــرکت ها ب ــه ش ــد ک ــت می  دانن اینترن
مصرف کننــدگان در مــورد کاالهــا و خدمــات خــود 
همــکاران، 1387(. و  )حســینی  می کننــد  طراحــی 

ــع  ــه جم ــی ب ــه تازگ ــت ب ــی اینترن ــبکه جهان ش
ــن  ــا در همی ــت، ام ــته اس ــی پیوس ــانه هاي تبلیغات رس
ــاه توانســته اســت گــوي ســبقت را از  مــدت زمــان کوت
ــی  ــژه در عرصــه جهان ــه وی ــود ب ــاي خ بســیاري از رقب
بربایــد. جمــع میــان ســرعت غیــر قابــل تصــور، پوشــش 
ــاد،  ــه زی ــز، جاذب ــیار ناچی ــرانه بس ــه س ــی، هزین جهان
امــکان هدف گیــري مخاطبــان خــاص، دوام و مانــدگاري 
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ــاي  ــام از ویژگی ه ــش پی ــه و پخ ــهولت تهی ــام، و س پی
ــه  ــه تهی ــت. اگرچ ــانه اس ــن رس ــرد ای ــه ف ــر ب منحص
ــري  ــوز ام ــن رســانه هن ــام در ای ــت پی ــزات دریاف تجهی
مشــکل اســت، امــا گســترش و شــیوع رایانــه و اینترنــت 
در جهــان، آینــده مطلوبــی را در پیشــروي ایــن رســانه 

ــون، 1388(. ــد )همای ــر می  کش ــه تصوی ب

تبلیغات اینترنتی در ایران 
 )1376( از ســال  ایــران  در  اینترنتــی  تبلیغــات 
ــداد  ــه شــده و تع ــه کارگرفت ــر ب ــه طــور نســبتا فراگی ب
صــورت  بــه  اخیــر  ســالیان  طــی  در  آن  کاربــران 
ایــن دوران  یافتــه اســت. در  افزایــش  چشــم گیری 
کاالهــای  بــرای  الکترونیکــی  تبلیغــات  از  اســتفاده 
مصرفــی مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه اســت (آقــازاده، 

.)1389
ســال )2018( گزارشــی از چشــم انداز تبلیغــات 
اینترنتــی در ایــران توســط شــرکت تــک راســا در انجــام 
ــی و  ــان فارس ــه دو زب ــه ب ــزارش ک ــن گ ــت در ای گرف
ــت »53  ــده اس ــود، آم ــر می ش ــاالنه منتش ــی س انگلیس
ــر  ــون کارب ــل و 11 میلی ــت موبای ــر اینترن ــون کارب میلی
اینترنــت ثابــت در ایــران وجــود دارد، ایــن آمارهــا 
نشــان می دهــد کــه 63/47 درصــد تبلیغــات اینترنتــی 
در ایــران از طریــق اینترنــت موبایــل دیــده می شــود. از 
ــن های  ــات اپلیکیش ــر تبلیغ ــن های ناش ــان اپلیکیش می

ــتند«. ــد اول هس ــا 56/62 درص ــرگرمی ب ــازی و س ب
در  اینســتاگرام  ایرانــی  کاربــران  گــزارش  ایــن 
ســال )2018( را 30 میلیــون نفــر بیــان کــرده و بیــان 
ــور  ــکان حض ــی ام ــای بین الملل ــه تحریم ه ــد ک می  کن
ــن  ــتاگرام را از بی ــی در اینس ــرکت های ایران ــمی ش رس
ــرکت ها  ــی ش ــان برخ ــن می ــه در ای ــت. البت ــرده اس ب
از  اســتفاده  و  تحریم هــا  زدن  دور  بــرای  راه هــای 
پلتفــرم تبلیغــات ایــن شــبکه اجتماعــی پیــدا کرده انــد. 
ــی  ــدگان ایران ــرکت ها و تبلیغ دهن ــر ش ــت اکث در نهای
ــن  ــری در ای ــات اینفلوئنس ــد از تبلیغ ــح می  دهن ترجی
شــبکه اســتفاده کننــد؛ چــرا کــه هــم ارزان تــر بــوده و 

ــدارد. ــا را ن ــکل تحریم ه ــم مش ه

قیمــت اینفلوئنســرهای ایرانــی بــرای تبلیــغ در 
ــا  ــروف ب ــر مع ــک کارب ــت. ی ــوع اس ــتاگرام متن اینس
ــر  ــرای ه ــر ب ــزار نف ــش از 200 ه ــور بی ــن فال میانگی
پســت حــدود 2 تــا 5 میلیــون تومــان هزینــه دریافــت 
می  کنــد. افــراد مشــهورتر بــا فالــور بیــش از یــک 
نفــر، هزینه هایــی در حــدود 20 میلیــون  میلیــون 
ــت  ــی دریاف ــت تبلیغات ــک پس ــرای ی ــز ب ــان را نی توم
ــرای پیگیــری  می  کننــد. تعــداد ســرویس های آنالیــن ب
ــی  ــری ایران ــات اینفلوئنس ــای تبلیغ ــز کمپین ه و آنالی
ــکالت  ــوز مش ــا هن ــتند، ام ــال هس ــتاگرام فع در اینس

ــا، 2018(. ــک راس ــد )ت ــادی دارن ــی زی کیفیت

شبکه های اجتماعی
شــبکه ها شــامل گروه هایــی هســتند کــه از طریــق 
بندهــای ارتباطــی بــه یکدیگــر مرتبــط می شــوند. 
ــق  ــا از طری ــط و گروه ه ــه رواب ــور ک ــان ط ــت هم درس
تعامــل ســاختاربندی می شــوند، شــبکه ها نیــز بــه 
هــم پیوســته هســتند. هــر شــبکه بــا انتقــال اطالعــات 
فــردی از گروهــی بــه گروهــی دیگــر ایجــاد مــی  شــود  

ــان، 1384(. ــل ج )لیت
ــه تعبیــري  ــوان ب شــبکه اجتماعــی مجــازي را می ت
امتــداد و ادامــه شــبکه اجتماعــی واقعــی دانســت، کــه 
ــی در  ــی و اطالعات ــن ارتباط ــاي نوی ــط فناوري ه توس
ــتردگی  ــده و داراي گس ــط داده ش ــازي بس ــاي مج فض
و تغییــرات شــکلی و ســاختاري شــده اســت. بــه همیــن 
دلیــل هســت کــه تعاریــف اولیــه ماننــد تعریــف اولیــه 
کاســتلز در جامعــه شــبکه اي برخاســته از تعاریــف 
ــه  ــم آن ب ــی و تعمی ــط واقع ــی در محی ــبکه اجتماع ش
فضــاي مجــازي اســت، امــا بعدهــا بــا توجــه بــه ظرفیــت 
وب 2، مشــارکت کاربــران و محتــواي تولیــد شــده 
توســط آن هــا تعاریــف گوناگونــی بــراي آن مطــرح شــده 

ــی، 1398(. ــت )خانیک اس

شبکه اجتماعی اینستاگرام
اینســتاگرام در اکتبــر ســال )2010( توســط کویــن 
ــل  ــد و آوری ــیس ش ــر تأس ــک کریگ ــتروم و مای سیس
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ــرکت  ــه ش ــارد دالر ب ــک میلی ــت ی ــه قیم )2012( ب
زود  خیلــی  اینســتاگرام  شــد.  فروختــه  فیس بــوک 
کاربــران زیــادی جــذب کــرد، بــه طــوری کــه در ژوئــن 
ــه در  ــال ماهان ــر فع ــارد کارب ــک میلی ــال )2018( ی س
ــال، 2020(. در  ــرد )اقب ــت ک ــود ثب ــرای خ ــان را ب جه
وب ســایت رســمی اینســتاگرام، اینســتاگرام را بــه 
عنــوان »روشــی ســرگرم کننده و عجیــب بــرای بــه 
اشــتراک گذاشــتن زندگــی خــود بــا دوســتان از طریــق 
یــک ســری تصاویــر، تعریــف شــده اســت« تــا بــه شــما 
ــق  ــتانتان را از طری ــی دوس ــد لحظــات زندگ ــازه ده اج
عکس هــا در هنــگام وقــوع تجربــه کنیــد )ســایت 

رســمی اینســتاگرام، 2016(.
بــه عبــارت ســاده تر، ایــن یــک برنامــه شــبکه 
ــا  ــال )2010( ب ــه در س ــت، ک ــی اس ــی رایگان اجتماع
ــس  ــق عک ــری از طری ــتراک گذاری بص ــی اش ــده اصل ای
ــای  ــا و فیلم ه ــت. عکس ه ــده اس ــدازی ش ــم راه ان و فیل
ــما در  ــال شــده ش ــای دنب ــراد و مارک ه ــه اف ــوط ب مرب
خبرنامــه شــما ظاهــر می شــوند، و کســانی کــه دنبــال 
ــای  ــما را در فیده ــت های ش ــد پس ــوند، می توانن می  ش
ــتاگرام،  ــمی اینس ــایت رس ــد )س ــاهده کنن ــا مش آن ه
ــی  ــی اینترنت ــبکه اجتماع ــک ش ــتاگرام، ی 2016(. اینس
ــو  ــرد آن اشــتراک گذاری عکــس و ویدئ اســت کــه کارب
ــف در  ــران مختل ــات کارب ــردن صفح ــال ک ــت. دنب اس
سراســر دنیــا و تعامــل بــا آن هــا از خدماتــی اســت، کــه 
ایــن شــبکه اجتماعــی بــه صــورت رایــگان بــه کاربــران 

ــژاد، 1397(. ــی ن ــد )عبدالله ــه می ده ــود ارائ خ
ــال  ــه در س ــی اســت ک ــبکه اجتماع اینســتاگرام ش
ــته  ــاه داش ــر در م ــون کارب ــش از 400 میلی )2019( بی
اســت، کــه بیــش از یــک چهــارم کابــران آن هــر روز از 
صفحــه خــود اســتفاده می کننــد. یــک چنیــن ارقامــی 
ــرم  ــن پلتف ــه ای ــدگان ب ــه تبلیغ کنن ــب توج ــرای جل ب
ــه  ــی ک ــون پول ــود و اکن ــرح ب ــان مط ــئله زم ــا مس تنه
بســیار  می شــود،  اینســتاگرام  در  بازاریابــی  صــرف 

ــده، 2019(. ــت )ورزن ــته اس ــتر از گذش بیش
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تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام
ــی در اینســتاگرام در  ــغ بین الملل ــن تبلی ــاید اولی ش
نوامبــر )2013( توســط مایــکل کــرز انجــام شــد. پیــش 
از آن تبلیغــات اینســتاگرام بــرای چنــد کشــور منتخــب 
اینســتاگرامی  تبلیغــات   .)2014 )شــوروکینا،  بــود 
ــوک  ــه تبلیغــات در فیس ب موفقیــت بیشــتری نســبت ب
داشــته اســت، بــا وجــود دو برابــر کلیــک بــر روی نــرخ 
ــات  ــرم تبلیغ ــر، و ف ــر کوچک ت ــگاه کارب ــود پای ــا وج ب
بــا تصاحــب کل صفحــه نمایــش دســتگاه تلفــن همــراه 
ــن،  ــادی دارد )کوه ــیل زی ــد و پتانس ــیار باال،کارآم بس
2015(. اکثــر برنامه هــای کاربــردی موبایــل بــرای 
تأمیــن بودجــه عملیــات خــود در حــال حاضــر وابســته 

ــه تبلیغــات هســتند. ب
همــراه  تلفــن  برنامــه   ،)2015( ســپتامبر  در 
ــر اینســتاگرام بخــش تبلیغــات را  اشــتراک گذاری تصوی
ــرد.  ــی ک ــود معرف ــران خ ــه کارب ــی ب ــه صــورت جهان ب
ــات  ــت تبلیغ ــور صنع ــتقبال پرش ــا اس ــات ب ــن تبلیغ ای
آنالیــن رو بــه رو شــد. بــا ایــن حــال، بســیاری از 
ــه  ــط ب ــن را بی رب ــرار گرفت ــات ق ــدف تبلیغ ــران ه کارب
ــه  ــاال، 2016(. کلی ــه پس ــتند )ایرن ــود دانس ــق خ عالئ
محتــوای موجــود در برنامــه اینســتاگرام به شــکل عکس 
و فیلــم اســت. و ایــن فرصــت بــرای شــرکت ها بــه ایــن 
واقعیــت تبدیــل می شــود کــه کاربــران نــه تنهــا بــه آن 
ــا  ــا مارک ه ــود را ب ــات خ ــه تجربی ــد، بلک ــگاه می کنن ن
بــه اشــتراک می  گذارنــد )ایرنــه پســاال، 2016(. در 
گزارشــی در ســایت »استیســتا)1(« آمــده اســت کــه 41 
درصــد کاربــران اینســتاگرام بــه طــور مرتــب تلویزیــون 
ــان اینســتاگرام  ــد و 89 درصــد بازاریاب ــگاه نمی کنن را ن
معتقــد هســتند بــه ازای یــک دالر هزینــه تبلیغــات در 
اینســتاگرام می تــوان 5 دالر بــه دســت آورد و ماهانــه 2 
میلیــون تبلیغ کننــده از اینســتاگرام اســتفاده می کننــد 
و تخمیــن زده شــده کــه درآمــد تبلیغــات اینســتاگرام 
ــوده کــه در  ــارد دالر ب در ســال )2018( حــدود 2 میلی
ــال،  ــد )اقب ــارد دالر می رس ــه 7 میلی ــال )2020( ب س
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تبلیغــات پولــی در اینســتاگرام بــه همــان روش 
فیس بــوک انجــام می شــود. تبلیغــات تــک تصویــر 
موجــود  تبلیغــات  راســت ترین  ســر  و  ســاده ترین 
هســتند کــه بیشــتر بــرای تبلیــغ تــک محصــول 
بــرای  کــه  آلبومــی  تبلیغــات  می شــوند.  اســتفاده 
ــده  ــزی ش ــاوت برنامه ری ــول متف ــد محص ــش چن نمای
اســت، کــه فضــای بیشــتری بــرای شــرح محتــوای خــود 

می گذارنــد. اختیــار  در 
ــه  ــری ب ــنی درگیرکننده ت ــی چاش ــات ویدئوی تبلیغ
ــی  ــو تبلیغات ــن ویدئ ــد. بهتری ــی می ده ــات آلبوم تبلیغ
60 ثانیــه و حداقــل 15 ثانیــه طــول مــی  کشــد. 
ــی وی)1(« هــم قابلیــت ویدئوهــای تبلیغــی  »آی جــی ت
نیازمنــد  کــه  می کنــد  امکان پذیــر  را  طوالنی تــر 
ــده، 2019(.  ــت )ورزن ــری اس ــتر تصوی ــت بیش جذابی

اقناع و فنون آن
را صــورت  تبلیغــات   )1996( دنیــس  و  دیفلــور 
ــون و  ــا فن ــه ب ــد ک ــات می  دانن ــده ارتباط ــرل ش کنت
ــی  ــد کاالی ــه خری ــی می کوشــد مخاطــب را ب جاذبه های
یــا اســتفاده از خدماتــی اقنــاع نمایــد، ایــن فنــون اقنــاع 
می نامنــد. شــیوه های اقنــاع: منفعــت، مرغوبیــت و 
ــتگی  ــی، آراس ــول و منطق ــنا، معق ــان آش ــت، زب حقانی
مخاطــب  بــا  هم تــرازی  )جذابیــت(،  پیراســتگی  و 
ــاع  ــد اقن ــی فراین ــه ویژگ ــی( را از جمل )مخاطب شناس

می داننــد.
ــی در  ــچ مخاطب ــه هی ــی ک ــن معن ــه ای ــت ب منفع
ــداده  ــع روی خــوش نشــان ن ــی از نف ــی خال ــر پیام براب
و متقاعــد نمی شــود. زبــان آشــنا بــه لحــاظ محتوایــی، 
ــات،  ــردن کلم ــه کارب ــتلزم ب ــب مس ــودن مطال ــنا ب آش
جمــالت و تصاویــری اســت کــه مخاطــب آن هــا را 
بــه آســانی دریافــت کنــد. آراســتگی و پیراســتگی 
)جذابیــت( شــکل، نحــوه اجــرا و انتقــال جــذاب و 
مناســب پیــام در اقنــاع مخاطــب مؤثــر اســت )متولــی، 
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یکــی از فنــون اقنــاع پیونــد اســت. ایــن فــن 
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ــون مخاطــب  ــا آنچــه اکن ــان محصــول ب ــد می می  کوش
مــورد نظــر دوســت دارد، یــا بــه آن تمایــل دارد، 
ماننــد لــذت، زیبایــی، امنیــت، موفقیــت، ثــروت و جــز 
این هــا 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 
ــداد  ــا تع ــد، ی ــل تولی ــی، مح ــات اصل ــول، ترکیب محص
ــا  ــن ادعاه ــد. ای ــان می کنن ــته را بی ــر بس ــالم در ه اق

ــح هســتند.  صری
ــن فــن اقنــاع، وعــده می  دهنــد کــه  ــا ای ــوه: ب رش
ــد  ــز دیگــری، مانن ــا چی ــه م ــد محصــول ب در ازای خری

ــگان بدهنــد. ــه ای رای ــا هدی تخفیــف، کوپــن، ی
ــی  ــات چ ــن تبلیغ ــن ف ــاده: در ای ــل س راه ح
ــی  ــن زندگ ــودگی در ای ــد راه آس ــان ده ــد نش می  کوش
ــل و ...  ــن اتومبی ــیدنی، ای ــن نوش ــتفاده از ای ــج اس بغرن

ــت. اس
ــل  ــه دلی ــانه ای ب ــام رس ــی پی ــدی: گاه زمان بن
ــات  ــد تبلیغ ــت، مانن ــده اس ــش آن اقناع کنن ــان پخ زم

ــوروز. ــد ن ــش از عی پی
ــول  ــن محص ــراد از ای ــیاری از اف ــی: بس مدخواه
ــدارد عقــب  اســتفاده می کننــد و هیــچ کــس دوســت ن
ــا،  ــه، مانکن ه ــوش قیاف ــراد خ ــا، اف ــراد زیب ــد. اف بمان

ــت. ــج اس ــات رای ــن در تبلیغ ــن ف ــهور. ای ــراد مش اف
ــرای  ــهور ب ــراد مش ــی اف ــهور: زندگ ــراد مش اف
مخاطــب جــذاب اســت. بــرای همیــن در تبلیغــات 
ــه  ــا توج ــد ت ــتفاده می  کنن ــهور اس ــراد مش ــب از اف اغل

ــد. ــب کن ــا را جل م
متخصــص: مــا دربــاره آنچــه نمی دانیــم بــه 

می کنیــم. اســتناد  متخصصــان 
ــه  ــن روش از آنچ ــد ای ــن پیون ــالف ف ــرس: برخ ت
بــرای مخاطــب ناخوشــایند و هــراس آور اســت، اســتفاده 

می کنــد.
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ــی  شــوخی: زمانــی کــه می خندیــم احســاس خوب
داریــم. تبلیغ کننــده میــان ایــن احســاس خــوب و 
محصــول خــود ارتبــاط ایجــاد می کنــد )کاظمــی، 
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شــدت: زبــان تبلیغــات پــر از تشــدیدکننده ها 
شــامل صفــات عالــی )بهتریــن، بیشــترین، ســریع ترین، 
از،  بهتــر  )بیشــتر،  تفضیلــی  صفــات  ارزان تریــن(. 
)شــگفت انگیز،  مبالغــه  ترقی یافتــه(،  بهبود یافتــه، 
ــت. ــا اس ــز این ه ــراق و ج ــاودان(، اغ ــی، ج باورنکردن
ــا  ــز ی ــات نشــده، اغراق آمی ــای اثب ــال: ادعاه احتم
ــد  ــو مانن ــای دو پهل ــا واژه ه ــراه ب ــول معمــوال هم نامعق
شــاید، احتمــاال، ممکــن اســت، برخــی، بســیاری، اغلــب، 

ــد. ــا می  آین ــز این ه ــش و ج کمابی
ــی را  ــردی معمول ــادی: ممکــن اســت ف ــردم ع م
ــه وی  ــه ب ــا مشــهور، ک ــردی روشــن فکــر ی بیــش از ف

ــم. ــاور کنی ــاد داده شــده ب ــول زی پ
ــرار  ــرای تک ــیوه ب ــدگان از دو ش ــرار: تبلیغ کنن تک
ــا  ــود ی ــرار ش ــام تک ــعارهای پی ــد: ش ــتفاده می  کنن اس

ــش داده شــود. ــار نمای ــد ب ممکــن چن
ــر احساســی،  ــن از تصاوی ــن ف ــرم: در ای ــرم و ن گ
اســتفاده  آســایش  شــادمانی،  شــادی،  برانگیختــن 
می کننــد. موســیقی آرام، صــدای خــوش، واژه هــای 

می شــود. اســتفاده  داشــتنی  دوســت  خوشــایند، 
حســن تعبیــر: حســن تعبیــر می  کوشــد بــا 
ــی ناخوشــایند را خوشــایندتر  تســکین مخاطــب واقعیت

ــد. کن
جدید: ما عاشق چیزهای جدید هستیم.

ــد اســت.  ــن برخــالف فــن جدی ــن ف ــرات: ای خاط
اســتناد  زمانــی  بــه  تبلیغ کننــدگان  از  بســیاری 

بــود. ســاده تر  زندگــی  کــه  می کننــد 
ــن  ــه ای ــش ها ب ــن پرس ــع: ای ــش های بدی پرس
منظــور کــه بــا ســخن گو موافقــت کنیــم در نظــر 
ــی  ــر بده ــد از ش ــا می خواهی ــت. آی ــده اس ــه ش گرفت

خــالص شــوید؟ )کاظمــی، 1396(.

راهبرد یا استراتژی

ــم  ــابقه مفاهی ــت. س ــی اس ــک واژه قدیم ــرد ی راهب
ــه  ــالد مســیح )علی ــل از می ــه 30 ســال قب ــردی ب راهب
ــر  ــه ب ــه راهبردهــای غلب ــاز می گــردد، کــه ب الســالم( ب
دشــمن در جنــگ پرداخته انــد. 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 فعالیت هــای اساســی 
ــی را  ــرات محیط ــا تغیی ــاق ب ــه انطب ــت ک ــازمان اس س
ــتراتژای  ــی اس ــگ،2007(. گاه ــد )کان ــهیل می کن تس
ــی ســازمان اســت، و عکــس  ــده قلمــرو رقابت تبیین کنن
العملــی در برابــر تهدیــدات و فرصت هــای ســازمان 
اســت )هــاس، 2006(. راهبــرد عبــارت اســت از برنامــه 
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــه ب ــی ک ــجم و کامل ــع، منس جام
اساســی ســازمان تدویــن می گــردد )رضائیــان، 1388(.

روش پژوهش
یکــی از روش هــای بســیار کارآمــد تحلیــل کیفــی، 
تحلیــل مضمــون اســت. تحلیــل مضمــون یکــی از 
ــه  ــت، ب ــی اس ــل کیف ــترک در تحلی ــای مش مهارت ه
همیــن دلیــل بویاتزیــس آن را نــه روشــی خــاص، بلکــه 
ابــزاری مناســب بــرای روش هــای مختلــف معرفــی 
ــن  ــکاران، 1390(. ای ــری و هم ــدی جعف ــد )عاب می کن
روش بــرای شناســایی، تحلیــل و گــزارش دادن الگوهــای 
ــراون و  ــه کار مــی رود )ب مضامیــن موجــود در داده هــا ب

.)2006 کالرک، 
ــود در  ــای موج ــخ و معن ــن پاس ــون مهم تری  مضم
ــد.  ــان می ده ــش نش ــؤال پژوه ــا س ــه ب داده را در رابط
تحلیــل مضمــون برخــالف ســایر روش هــای کیفــی بــه 
یــک چارچــوب نظــری از پیــش موجــود متکــی نیســت. 
مضمــون یــا تـِـم مبیــن اطالعــات مهمــی دربــاره داده هــا 
و ســؤاالت تحقیــق اســت و تــا حــدی، معنــی و مفهــوم 
الگــوی موجــود در مجموعــه ای از داده هــا را نشــان 
ــراری  ــی تک ــون، ویژگ ــی مضم ــور کل ــه ط ــد. ب می ده
ــر  ــر پژوهش گ ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــزی در مت و متمای
نشــان دهنده درک و تجربــه خاصــی در رابطــه بــا 

ــق اســت. ســؤاالت تحقی

گرام کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ 
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 اگرچــه قاعــده مشــخصی بــرای شــناخت مضمــون 
ــود  ــددی وج ــای متع ــول راهنم ــا اص ــدارد، ام ــود ن وج
ــرای شــناخت مضامیــن  ــوان از  آن هــا ب ــد کــه می  ت دارن
ــذا  ــرد. مضمــون تاحــدی مبیــن تکــرار اســت. ل بهــره ب
ــار در متــن داده ظاهــر  ــک ب ــا ی مســئله ای را کــه صرف
از  آورد.  بــه حســاب  نمی تــوان مضمــون  می  شــود، 
ــن  ــان مضامی ــانی در می ــه همپوش ــر اگرچ ــرف دیگ ط
ــد از  ــا بای ــا مضمون ه ــر اســت، ام تاحــدی اجتناب ناپذی
یکدیگــر متمایــز باشــند )عابــدی جعفــری و همــکاران، 

.)1390
ــا داده هــا؛  ــه اول تحلیــل مضمــون: آشــنایی ب مرحل
مرحلــه دوم: ایجــاد کدهــای اولیــه؛ مرحلــه ســوم: 
جســتجو مضامیــن؛ مرحلــه چهــارم: بازبینــی مضامیــن 
ــف و نام گــذاری مضامیــن اســت  ــه پنجــم: تعری و مرحل

)بــراون و کالرک، 2006(.
در پژوهــش حاضــر واحــد تحلیــل تبلیغــات تولیــد 
ــد  ــت. واح ــتاگرام اس ــی اینس ــبکه اجتماع ــده در ش ش
ــات  ــن تبلیغ ــر ای ــون و تصاوی ــامل مت ــز ش ــاهده نی مش
ــت  ــو اس ــن نح ــه ای ــش ب ــرای پژوه ــیوه اج ــت. ش اس
ــات کاال و  ــا رویکــرد تبلیغ ــل ســی صفحــه ب ــه حداق ک
ــه  ــه نمون ــتاگرام ک ــی اینس ــبکه اجتماع ــات در ش خدم
تحلیلــی پژوهــش حاضــر در بیــن شــبکه های اجتماعــی 

ــد.  ــد ش ــت خواه ــت، فهرس ــکیل داده اس را تش
ســپس بــا اســتفاده از یــک چــک لیســت هــر تبلیــغ 

ــاس: بر اس
1. نوع تبلیغ )پست یا استوری(؛

2. هــدف تبلیــغ )معرفــی محصــول، معرفــی صفحــه، 
و..(؛ برند 

3. نوع سند )عکس، ویدئو، موشن گرافی، و ...(؛
ــغ )اســتفاده از  4. مضمــون برجســته شــده در تبلی

ــد. ــد ش ــدی خواه ــروف و ...( طبقه بن ــراد مع اف
حاضــر  مطالعــه  در  اطالعــات  گــردآوری  روش 
اســنادی اســت. از آنجــا کــه مطالــب بــه اشــتراک 
ــه  ــتاگرام ک ــی اینس ــبکه اجتماع ــده در ش ــته ش گذاش
ــترس  ــل دس ــی قاب ــبکه اجتماع ــن ش ــات ای در صفح

Agenda-setting T  -1

ــنادی  ــوع اس ــا از ن ــردآوری داده ه ــیوه گ ــتند، ش هس
ــه ایــن معنــا کــه داده هــای متنــی و تصویــری  اســت ب
ــنادی  ــم اس ــانه ای در حک ــده رس ــاخته ش ــات س تبلیغ
ــق  ــده و محق ــط ش ــت و ضب ــه ثب ــوند ک ــداد می ش قلم

ــت. ــا اس ــل آن ه ــه و تحلی ــال تجزی ــه دنب ب
ــا  ــات کااله ــی تبلیغ ــورد بررس ــاری م ــه آم جامع
و خدمــات در صفحــات فارســی شــبکه اجتماعــی 
ــق  ــورد بررســی تحقی ــه م ــه نمون اینســتاگرام اســت، ک
حاضــر چهــل مــورد تبلیغــات کاال و خدمــات صفحــات 
ــه در  ــت، ک ــتاگرام اس ــی اینس ــبکه اجتماع ــی ش فارس
ــال )1399(  ــل س ــال )1398( و اوای ــاه دوم س ــش م ش
در ایــن شــبکه بارگــذاری شــده اســت. ابــزار گــردآوری 
ــی  ــاهد و فیش نویس ــر مش ــش حاض ــات در پژوه اطالع
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 مؤلفه هــای نظریــه برجســته 
ســازی)1( کــه یکــی از نظریه هــای مهــم در حــوزه 
اســتفاده  می شــود،  محســوب  رســانه  و  ارتباطــات 
خواهــد شــد. برجســته ســازی، بــر ایــن فــرض اســتوار 
ــر درک  ــانه ها، ب ــوالت رس ــوای محص ــه محت ــت ک اس
ــج  ــر دارد. نتای ــات، اث ــت موضوع ــزان اهمی ــوم از می عم
بررســی مــک کامبــز و دونلــد شــاو در دهــه 70 میــالدی 
ــت،  ــازی اس ــته س ــاره برجس ــش درب ــن پژوه ــه اولی ک
نشــان داد کــه رســانه ها می  تواننــد بــا برجســته کــردن 
رویدادهــای خــاص، در ذهــن مخاطبــان تأثیرگــذار 

ــکارد، 1381(. ــورین و تان ــند )س باش
شــاو و کامبــز هــم شــعارهایی را کــه توســط 
ــات  ــکا در تبلیغ ــوری آمری ــت جمه ــای ریاس کاندیداه
انتخابــات مطــرح شــده بــود تحلیــل کردنــد و بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه رســانه ها بــا بــزرگ کــردن و 
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یافته ها

مضامین و فنون برجسته شده در تبلیغاتنوع تبلیغاتپیج تبلیغاتنام تبلیغاتردیف

تبلیغ گل فروشی1
 آناین آی لیلیوم

تبلیغ روز ولنتاین 
به نام خرس 

ولنتاین

پیج محسن ایزی
طنزپرداز فضای 

مجازی با 
3 میلیون 
دنبال کننده.

ویدئو 59 ثانیه ای،
 پست گذاشته 

شده است

زمان بندی مناسب پخش این کلیپ در روز ولنتاین
اســتفاده از فــرد معروفــی بــه نــام محســن ایــزی بــه عنــوان 

بازیگــر نقــش مــرد
ــن  ــت های ای ــه در پس ــه همیش ــز ک ــتفاده از فــن طن اس

صفحــه اســتفاده می شــود.
ــن  ــتفاده از ف ــی گل و اس ــد اینترنت ــی از خری ــس راحت ح

ــت. ــادگی اس س
اما مهم ترین فن ایجاد هیجان و ترس

ــه   اســت کــه در کامنت هــای ایــن پســت هــم مخاطبــان ب
ــا ــن ب ــن ف ــد. و ای آن اشــاره کرده ان

آوردن خــرس واقعــی در پایــان کلیــپ در مخاطــب بــه 
وجــود می آیــد و یــادآوری ایــن تبلیــغ را در ذهــن مخاطــب 

بیشــتر می کنــد.
ــه آن در  ــتقیم و ارائ ــر مس ــغ غی ــن تبلی ــر در ای ــه دیگ نکت
ــا  ــاع ب ــت و از اقن ــز اس ــقانه و طن ــناریو عاش ــک س ــب ی قال
فــن گــرم و نــرم اســتفاده کــرده اســت، بــه طــوری کــه فضــا 
ــم  ــیقی فیل ــده و موس ــی، آرامش دهن ــا احساس ــم کام فیل

ــش بخــش اســت. ــم آرام ه
از دو دختر زیبا نیز در این فیلم استفاده شده است.

در کپشــن ایــن پســت هــم آیــدی پیــج آی لیلیــوم و معرفــی 
ایــن فروشــگاه بــه عنــوان فروشــگاه خریــد آنایــن گل و گیــاه 
درج شــده اســت و بــا ایــن جملــه کــه شــهر در دســتان شــما 
اســت، بــار دیگــر بــه راحتــی خریــد اینترنتــی تأکیــد می  کنــد.

تبلیغ فروشگاه افق 2
کوروش

پیج محمد امین 
کریم پور، 

طنزپرداز با بیش از 
4 میلیون

 دنبال کننده.

ویدئو سه دقیقه ای 
که

 پست گذاشته 
شده است.

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 
ــد  ــاع، تبلیغاتچــی وعــده می  دهــد کــه در ازای خری ــن اقن ف
ــن،  ــف، کوپ ــد تخفی ــری مانن ــز دیگ ــا چی ــه م ــول ب محص
ــدای  ــای ابت ــه در دیالوگ ه ــد ک ــگان بدهن ــه ای رای ــا هدی ی

ــان می شــود. ــور بی ــم پ ــان کری ــوارد از زب ــن م کلیــپ ای

پیج نوید محمد تبلیغ عطر نوید3
زاده، بازیگر با بیش

 از 4 میلیون 
دنبال کننده

تصویر پست شده 
است

ــرد  ــوان ف ــه عن ــد محمــد زاده ب ــد نوی ــام و برن اســتفاده از ن
ــرای تبلیــغ عطــر  مشــهور ب

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 خانم هــا و 

her and him آقایــان بــا جملــه
ــه  ــا فاصل ــد دارد ب ــات قص ــن تبلیغ ــاده، ای ــل س ــن راه ح ف
گرفتــن از زندگــی شــهر، اســتفاده از فضــای مزرعــه و گل، 
پــارچ شــربت لیمــو و پوشــیدن لبــاس ســفید، آرامــش کــه 

ــه ــد ب اســتفاده از ایــن برن
 مخاطب می  دهد را برجسته کند.

گرام کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ 
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صنایع غذایی 4
خوشاب

پیج حسن 
ریوندی طنزپرداز 

با 14 میلیون 
دنبال کننده

استفاده از افراد مشهورویدئو یک دقیقه ای
رشوه و دادن سکه برای دنبال کردن

شــدت در زبــان گفتــن کلمــات اصالــت و قدمــت و راز 
بهتریــن دســتپخت را داشــتن

پیج امیرحسین ال سی من5
آرمان با 2 میلیون 

دنبال کننده

ــروف و عکس پست شده ــرد مع ــوان ف ــه عن ــان ب اســتفاده از امیرحســین آرم
مشــهور

ــد  ــو برن ــرار دادن لوگ ــا ق ــن ب ــاع دادن در کپش ــدون ارج ب
ــر، خوشــتیپی  ــی بازیگ ــر از زیبای ــا در تصوی ــر صرف در تصوی
ــد پرداختــه اســت. ــه تبلیــغ ایــن برن ــرم ب ــا فــن گــرم و ن ب

پیج نرگس نوای کاویه6
محمدی، بازیگر 
با 1 میلیون 700 
هزار دنبال کننده

گــرم و نــرم و صمیمــی بــودن تبلیــغ بــه طــوری کــه کمتــر عکس پست شده
کســی متوجــه پیــام تبلیغــی ایــن پســت می شــود

ــرد  ــک ف ــوان ی ــه عن ــدی ب ــس محم ــم نرگ ــور خان  حض
ــغ ــن تبلی ــهور در ای مش

 اســتفاده از متخصصیــن و گفتــن ایــن موضــوع در کپشــن 
کــه نــوای کاویــه بــه شــما بهتریــن پیانوهــا را معرفــی مــی  

کنــد.

رستوران شاخه 7
نبات

پیج مرجانه 
گلچین، بازیگر با 
1 میلیون و 500 
هزار دنبال کننده

ویدئو آی جی 
 تی وی

 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 
ــدان  ــا نشــان دادن کارمن ــت ب ــات فراغ ــدن اوق ــرای گذران ب
ــذاری  ــا فاصله گ ــا ب ــتادن آن ه ــک زده و ایس ــب، ماس مرت
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

رستوران شاخه 8
نبات

پیج رستوران 
شاخه نبات

حضور داریوش فرضیایی مجری کودک در رستورانویدئو یک دقیقه ای
ــه  ــای قرنطین ــپ در روزه ــش کلی ــب پخ ــدی مناس زمان بن
ــا و بهره گیــری از نزدیکــی رســتوران بــرای شــهروندان  کرون

ــد. ــام را شــمال بودن ــن ای ــی کــه ســال های قبــل ای تهران
ــتوران  ــای رس ــای کلبه ه ــمال و فض ــن ش ــد بی ــاد پیون  ایج

ــا شــمال کشــور ب
انتقال حس شادی نشاط و آرامش

ــه  ــی ک ــه توســط فرضیای ــن جمل ــن ای ــا گفت ــراق ب ــن اغ  ف
ــه شــمال نمــی روم. ــر ب ــن دیگ م

پیج بهاره رهنما، جواهرات بارمان9
بازیگر با 4 

میلیون 600 هزار 
دنبال کننده

ــه عنــوان فــرد مشــهور کــه از ایــن عکس پست شده حضــور بهــاره رهنمــا ب
ــد. ــتفاده می کن ــرات اس جواه

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 
ــا اســتفاده از ایــن جواهــرات  را بــه مخاطــب می  کنــد کــه ب

ــه دور از ناامیــدی داشــت. ــوان زندگــی شــاد ب می ت
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فن پیج بهاره خانم ساعت10
رهنما، بازیگر با 32 

هزار دنبال کننده

ــه عنــوان فــرد مشــهور کــه از ایــن ویدئو یک دقیقه ای حضــور بهــاره رهنمــا ب
ــد. ــتفاده می  کن ــاعت اس س

اســتفاده از فــن زیبایــی و حضــور بازیگــری خــوش چهــره بــا 
میــکاپ خــاص در تبلیــغ

ــن  ــدون ای ــه ب ــوع ک ــن موض ــان دادن ای ــی و نش مدخواه
ــتید. ــتیپ نیس ــاعت خوش س

راحتــی در خریــد آنایــن و قابــل اعتمــاد بــودن برنــد و بــه 
روز بــودن آن کــه در کپشــن بیــان شــده اســت.

ــه  ــه ب ــه مشــتری و دادن هدی فــن رشــوه و تخفیــف دادن ب
ازای هــر خریــد

گالری عکاسی 11
هنری متین

پیج پرستو صالحی، 
بازیگر با 1 میلیون 

و نهصد هزار 
دنبال کننده

فیلم یک دقیقه ای 
استوری شده

ــردی  ــوان ف ــه عن ــغ ب ــن تبلی ــر پرســتو صالحــی در ای تصوی
ــروف اســتفاده شــده اســت. مع

اســتفاده یــک قابلیــت جدیــد بــه اســم بارکدخــوان و پخــش 
یک ز مو

پیج بهنوش کمپین طا طرح12
بختیاری، بازیگر

با 8 میلیون و 800 
هزار دنبال کننده

استفاده از سه شخص معروف در این تبلیغویدئو یک دقیقه ای
اســتفاده از فــن شــدت بــرای گفتــن بهتریــن کمپیــن 

اینســتاگرام در  تبلیغــی 
ــن  ــتفاده از ف ــن و اس ــدگان کمپی ــه فالووکنن ــزه ب دادن جای

ــه مخاطــب رشــوه دادن ب
ــرای  ــد ب ــم تن ــا ریت ــیقی ب ــز و موس ــگ قرم ــتفاده از رن اس

ــان ــش هیج افزای

پیج نیوشا ضیغمی، کمپین مودلند13
بازیگر با 2 میلیون 

و 600 هزار 
دنببال کننده

حضــور خانــم نیوشــا ضیغمــی بــه عنــوان یــک فــرد معــروف ویدئو یک دقیقه ای
در ایــن تبلیــغ

ــن  ــت از کمپی ــه حمای ــتقیم ب ــاده و مس ــی س ــپ تبلیغ کلی
ــت. ــه اس پرداخت

تخفیف و هدایا، فن رشوه
به کار بردن کلمات اولین و بزرگ ترین، فن شدت و اغراق

کمپین هشتگ 14
مدیا

پیج رامبد جوان، 
مجری و بازیگر 
با 10 میلیون 

و هشتصد هزار 
دنبال کننده

ویدئو آی جی 
تی وی

ــف از  ــای مختل ــروف در حوزه ه ــرد مع ــد ف ــتفاده از چن اس
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
ــدن از  ــرون آم ــس از بی ــه پ ــی ک ــور حیات ــدی حض زمان بن
تلویزیــون بیشــتر از قبــل مــورد توجــه مخاطــب قــرار دارد 
در اول کلیــپ بــا همــان لحــن خوانــدن خبــر و پیونــد دادن 

ــا آن جریــان مخاطــب ب
ــکه و دادن  ــت س ــامانی قیم ــان نابس ــا و بی ــف و هدای تخفی

ــن رشــوه ــن، ف ــن کمپی ــزه در ای ــوان جای ــه عن ســکه ب

پیج مهدی پاکدل، مد راد15
بازیگر با 2 میلیون 

و 300 هزار 
دنبال کننده

استفاده از مهدی پاکدل به عنوان مدلینگ این برند است.عکس پست شده
فــن دیگــر نــوع عکاســی و ایجــاد حــس ســینمایی در تصاویر 
اســت کــه قصــد دارد نشــان دهــد بــا اســتفاده از ایــن برنــد 
ــس  ــید و ح ــتار می رس ــک سوپراس ــت ی ــه محبوبی ــما ب ش
ــن  ــی ای ــعارهای تبلیغ ــن ها و ش ــودن در کپش ــن ب جنتلم
ــدن از مــد ــد نیــز آمــده اســت. مدخواهــی و عقــب نمان برن

گرام کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ 
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پیج علی صبوری، مارکامد16
بازیگر با 2 میلیون 

و 600 هزار 
دنبال کننده

ویدئو ورق زدنی 
حدود 8 دقیقه

بهره گیــری 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 
می  شــود بــرای نمونــه نظامــی بــا دمپایــی پاســتیکی 

ــت. ــود اس ــه خ ــتن منظوم ــال نوش ــی در ح صورت
شــدت  کپشــن  در  لباس هــا  ارزان تریــن  و  خاص تریــن 

ــردارد. ــب را درب الفــاظ بــرای اقنــاع مخاط
ــه  ــاد ک ــیرین و فره ــتان ش ــا داس ــب ب ــد دادن مخاط پیون

ــت. ــق اس ــاد عش ــان نم ــرای ایرانی ب

پیج بهنود،کارماگالری17
 دوبله اصفهانی، 

با 750 هزار 
دنبال کننده

طنز و سرگرمیویدئو یک دقیقه ای
زمان بندی مناسب در زمان شیوع ویروس کرونا

راحتی خرید اینترنتی و پرداخت هزینه درب منزل
 تأکید بر 5 سال سابقه فروش آناین

پیج بهنود، دوبله کادویی روبیک18
اصفهانی، با 750 
هزار دنبال کننده

ــای ویدئو یک دقیقه ای ــی در فض ــره معروف ــه چه ــودک ک ــک ک ــتفاده از ی اس
ــت. ــازی اس مج

ــت  ــا کیفی ــن، ب ــن، خاص تری ــات لوکس تری ــتفاده از کلم اس
تریــن و فــن اغــراق و شــدت

پیج حسن آقای عسل19
آقامیری، روحانی، 
با 2 میلیون و 900 

هزار دنبال کننده

استوری، ویدئو 
ورق زدنی حدود 

10 استوری

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 

پیج آرمین زارعی، عطر ای ترو20
خواننده، با 7 
میلیون و 300 
هزار دنبال کننده

حضور زارعی، فن حضور افراد معروفعکس پست شده
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.

پیج حمیدرضا سوپر مارکت نوری21
رنجبر، آشپز 
با 200 هزار 
دنبال کننده

ویدئو آی جی 
تی وی

اســتفاده از حمیدرضــا رنجبــر بــه عنــوان فــرد مشــهوری در 
بخــش آشــپزی کــه متخصــص آشــپزی هــم هســت و نظــر 

ــد. ــرح می  کن ــس ها را مط ــواع س ــاره ان ــی درب تخصص
ــاره ســس ها  حضــور در خــود ســوپر مارکــت و توضیــح درب
و نشــان دادن ایــن کــه ایــن ســوپر مارکــت هرچیــزی شــما 

بخوایــد دارد.

وسایل ورزشی 22
خلیفه لو

پیج حمید 
گودرزی، بازیگر با 
1 میلیون و 100 
هزار دنبال کننده

راحتــی ورزش در خانــه زمان بنــدی مناســب پخــش ویدئــو، ویدئو یک دقیقه ای
ورزش کــردن در خانــه در روزهایــی کــه اکثــر باشــگاه ها 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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صنایع غذایی 23
می هن

پیج می هن با 400 
هزار دنبال کننده

ــداران ویدئو یک دقیقه ای ــتر خری ــرا بیش ــم زی ــکاران خان ــری از ورزش بهره گی
محصــوالت غذایــی خانم هــا هســتند کــه ایــن روزهــا 
بیشــتر از گذشــته بــه تناســب انــدام و ســامتی خــود 

می  دهنــد. اهمیــت 
ــکار  ــان ورزش ــا ورزش هم ــب ب ــی متناس ــد دادن فضای پیون
ــتفاده از محصــوالت  ــا اس ــرژی، ســامتی ب و نشــان دادن ان

می هــن
و  می هــن  اجتماعــی  مســئولیت  انجــام  بــرای  تأکیــد 
ــت  ــن پس ــتگ های ای ــه در هش ــکاران ک ــت از ورزش حمای
ــت. ــده اس ــن درج ش ــیر می ه ــامتی، ش ــوان، س ورزش بان

کافه رستوران 24
ماندال جردن

پیج مستر تستر، 
تستر غذا، با 1 
میلیون و 300 
هزار دنبال کننده

ویدئو آی جی 
تی وی

ــه  ــی ب ــر کس ــه کمت ــی ک ــای کرونای ــدی در روزه زمان بن
ــا اغــراق در  خــوردن غــذا در بیــرون از منــزل عاقــه دارد ب
تمیــزی بیــش از حــد رســتوران، داشــتن فضــای بــاز قصــد 
برجســته کــردن ایــن موضــوع را دارد کــه در روزهــای 

ــدارد. ــتوران ترســی ن ــن رس ــه ای ــن ب ــم رفت ــی ه کرونای
ــی در  ــام مســتر تســتر چهــره معروف ــا ن ــد ســپیدنام ب حمی
ــردی  ــوان ف ــه عن ــت و ب ــتوران ها اس ــا و رس ــی کافه ه معرف

ــود. ــناخته می  ش ــه ش ــن زمین ــص در ای متخص

پیج علی کریمی، آرشا کاب25
فوتبالیست، با 6 
میلیون و 500 
هزار دنبال کننده

حضــور علــی کریمــی یــک ورزشــکار معــروف در ایــن عکس پست شده
مجموعــه ورزشــی

تصاویــر حرفــه ای از لحظه هــای ورزش کــردن علــی کریمــی 
در ایــن مجموعــه

اهمیت دادن به خود، سامتی در شعارهای تبلیغاتی

پیج جواد کمپین ام شو26
خواجوی، دوبلور 
مشهدی، با 2 

میلیون 800 هزار 
دنبال کننده

ــیقی ویدئو یک دقیقه ای ــز و موس ــگ قرم ــل رن ــرم مث ــای گ ــتفاده از رنگ ه اس
رپ بســیار تنــد بــا صــدای خواجــوی کــه ریتــم ویدئــو را بــه 

شــدت ســریع کــرده اســت.
ــژاد در  حضــور خواجــوی، مجیــد صالحــی و نیمــا شــعبان ن

برنامــه
انتقال هیجان و طنز و سرگرمی در تیزر برنامه

پیج دنیا جهان عطر اربا27
بخت، مدلینگ، 

با 9 میلیون 
دنبال کننده

ــب عکس پست شده ــه مخاط ــص ب ــک متخص ــوان ی ــه عن ــودش را ب ــا خ دنی
معرفــی می کنــد و در کپشــن آورده اســت: عطــر اربــا، 

ــل ــن فص ــرای ای ــن ب ــاب م انتخ
ــات  ــغ، شــبیه تبلیغ ــن تبلی ــرای ای عکــس انتخــاب شــده ب
ــران  ــان داخــل ای ــرای بخشــی از مخاطب خارجــی اســت و ب
ــد  ــدن از م ــب نمان ــی و عق ــته از مدخواه ــری برخواس تصوی

ــد داشــت. ــال خواه ــه دنب روز را ب
ــا  ــتن ب ــرای نوش ــن ب ــی در کپش ــان انگلیس ــتفاده از زب اس
قابلیــت ترجمــه اینســتاگرام بــه دنبــال یــادآوری ایــن 
ــه در  ــت ک ــی س ــری ایران ــا دخت ــه دنی ــت ک ــوع اس موض
ــب  ــد و متناس ــی می کن ــق و آزاد زندگ ــران موف ــارج از ای خ
بــا تصویــر انتخــاب شــده، ســبکی از زندگــی و مدخواهــی را 

ــت. ــرده اس ــته ک برجس

گرام کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ 
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خانه بازیگری 28
کودک خورشید

پیج شهره 
لرستانی، بازیگر 

با 900 هزار 
دنبال کننده

بیان تبلیغات توسط شهره لرستانی بازیگرویدئو یک دقیقه ای
ــان  ــودن زم ــا و محــدود ب ــداد ثبت نامی ه ــودن تع محــدود ب
ــام نکنیــد  ــام و اســتفاده از فــن تــرس کــه اگــه ثبت ن ثبت ن

ــد. ــب می مانی عق
ــی  ــت دیزن ــای وال ــای کارتون ه ــی از فض ــان دادن بخش نش
ــد دادن  ــتند و پیون ــودکان هس ــغ ک ــب تبلی ــون مخاط چ

ــی. ــن های دیزن ــای انیمیش ــا فض ــودکان ب ک

پیج یکتا ناصر، رستوران ارکیده29
بازیگر با 1 میلیون 

دنبال کننده

یکتــا ناصــر بــا خانــواده خــود در رســتوران ارکیــده حضــور عکس پست شده
دارد و از مناســب بــودن فضــای رســتوران بــرای خانواده هــا 
در کپشــن حمایــت مــی  کنــد. فــن صمیمیــت و پیونــد زدن 

مخاطــب بــا حــس آرامــش و شــادی.
ــعار  ــوان ش ــه عن ــم ب ــره را دریابی ــن خاط ــدر ای ــه ق جمل
تبلیغاتــی رســتوران ارکیــده و ســلفی گرفتــن همســر یکتــا 
ناصــر، شــادمانی دختــر بچــه آن هــا، برجســته کــردن ایــن 
ــتوران  ــن رس ــه ای ــن ب ــا رفت ــه ب ــردارد ک ــوع را درب موض
لحظه هــای خــوب و آرام و پرخاطــره ای خواهیــد داشــت. در 
ایــن تبلیــغ از فــن گــرم و نــرم، خاطــرات، راه حــل ســاده و 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــن تعبی حس
ــادگی  ــتگی و س ــر و آراس ــه نف ــر س ــاس ه ــفید لب ــگ س رن

ــت. ــرده اس ــال ک ــتگی را دنب ــن آراس ــا، ف آنه

پیج پژمان بازغی، طرح طاها30
بازیگر و مجری با 
1 میلیون 500 
هزار دنبال کننده

فن زیبایی در نشان دادن ویاهاویدئو یک دقیقه ای
فــن آراســتگی و هماهنگــی لبــاس بازغــی بــه عنــوان تبلیــغ 

کننــده بــا فضــای ویــا
ــمال  ــل ش ــری اه ــود بازیگ ــه خ ــی ک ــان بازغ ــور پژم حض
ــات. ــروف در تبلیغ ــراد مع ــتفاده از اف ــن اس ــت. ف ــران اس ای
شــدت و اغــراق در انتخــاب کلمــات فرصــت تکــرار نشــدنی، 
ــی و چشــم  ــه زیبای قیمــت پاییــن ســرمایه گذاری نســبت ب

نــوازی و مبلــه بــودن ویاهــا. 
ایجــاد حــس آرامــش و اعتمــاد در مخاطــب بــرای ســرمایه 
ــه  ــاط 24 ماه ــت اقس ــک و دادن فرص ــدون ریس ــذاری ب گ

ــره. ــدون به ــرمایه گذاری ب ــغ س ــت مبل ــرای پرداخ ب

پیج هومن فروشگاه تواضع31
ایرانمنش، 

طنزپرداز با 1 
میلیون  و 500 
هزار دنبال کننده

ویدئو ورق زدنی 
حدود 11 دقیقه

فن شوخی و سرگرمی
ــه در فضــای  ــردازی ک ــرد طنزپ ــش ف ــن ایرامن حضــور هوم

ــروف شــده اســت. مجــازی مع
تخفیــف و جوایــز فروشــگاه تواضــع کــه هــم در دیالوگ هــای 

کلیــپ آمــده هــم در کپشــن، فن رشــوه

پیج دکتر جعفر 32
زاده

پیج میاد قاسمی 
خواه، طنزپرداز 

با 4 میلیون 
دنبال کننده

ویدئو ورق زدنی 
حدود 6 دقیقه

فن شوخی، سرگرمی و طنز
ــر  ــود دکت ــور خ ــاوره و حض ــای مش ــان دادن کاس ه نش
متخصــص  عنــوان  بــه  کلیــپ  در  جعفــرزاده  مســیح 

بازاریابــی و  مهاجــرت  ســرمایه گذاری، 
ــح،  ــرای تفری ــن روزهــای جوان هــا ب ــد بیــن دغدغــه ای پیون

ــای مشــاوره ــا کاس ه ــردن ب ــدا ک ــذاری، کار پی یرمایه گ
فــن اغــراق کــه خانــم جعفــر زاده بــا کاس هاشــون باورهــای 

مالــی و نگــرش انســان تغییــر می دهــد.
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پیج عرفان کمپین دیدوگرام33
علیرضایی، 

طنزپرداز با 3 
میلیون و 600 
هزار دنبال کننده

ویدئو ورق زدنی 
حدود 7 دقیقه

شوخی و طنز و سرگرمی
حضور چهار طنزپرداز معروف اینستاگرام

ــن در  ــرکت کنندگان کمپی ــه ش ــودن هم ــده ب ــز و برن جوای
ــپ و کپشــن ــوگ کلی دیال

ــح،  ــرای تفری ــن روزهــای جوان هــا ب ــد بیــن دغدغــه ای پیون
ــغ در  ــا تبلی ــدن ب ــول دار ش ــب پ ــک ش ــروت و ی ــب ث کس

ــرام ــج دیدوگ پی
اغراق در پول دار بودن این 4 نفر

پیج ساالر عقیلی، ایرانسل34
خواننده با 600 
هزار دنبال کننده

استفاده از ساالر عقیلی خواننده معروفویدئو یک دقیقه ای
ــرای پخــش آنایــن کنســرت  ــا ب زمان بنــدی قرنطینــه کرون

زنــده

پیج لیمومی با 1 رژیم لیمومی35
میلیون و 400 
هزار دنبال کننده

عکس های استوری 
و پست شده

فــن راحتــی و ســادگی در تصاویــر بــرای نشــان دادن اینکــه 
بــا خــوردن غذاهــای خوشــمزه می تونــی رژیــم بگیــری.

زمان بندی فصول مختلف در انتخاب تصاویر
تخفیف و فن رشوه

فن زیبایی در انتخاب تصاویر و طراحی

پیج باشگاه بانک گردشگری36
پرسپولیس با 4 
میلیون و 200 
هزار دنبال کننده

رشــوه و جوایــز بــرای کســانی کــه پایانه هــای فــروش بانــک ویدئو یک دقیقه ای
گردشــگری را نصــب کننــد.

پیونــد بیــن حمایــت از پرســپولیس باشــگاه پرطرفــدار 
کشــور و بانــک گردشــگری

پیج آرات حسینی، پلی استیشن37
ورزشکار با 4 

میلیون و 200 
هزار دنبال کننده

عکس پست شده 
ورق زدنی

پلــی استیشــن وســیله ای بــرای ســرگرمی کــودکان هســت 
ــغ آن  ــرای تبلی ــودک ب ــک ک ــوان ی ــه عن و آرات حســینی ب

انتخــاب شــده اســت.
ــاز گرفتــه شــده اســت کــه القــا  ــر همــه در فضــای ب تصاوی
ایــن حــس شــادی و نشــاط و بــازی کــردن را بیــش از پیــش 

امکان پذیــر می کنــد.
آرات چهــره ای معــروف در اینســتاگرام اســت. فــن اســتفاده 

از افــراد معــروف اینجــا اســتفاده شــده اســت.

پیج سروش جین وست38
رضایی، انیمیشن 

سوریلند با 
3 میلیون 
دنبال کننده

ــب ویدئو یک دقیقه ای ــه در قال ــت ک ــز اس ــه طن ــک صفح ــوریلند ی ــه س صفح
ــی را  ــی و اجتماع ــای سیاس ــدی طنزه انیمیشــن های دو بع
ــی از  ــدای یک ــت در ابت ــغ جین وس ــد و تبلی ــرح می کن مط
ــت. ــده اس ــر آم ــوان اسپانس ــه عن ــز ب ــای طن ــن کلیپ ه ای

فن رشوه در دادن تخفیف

پیج روسری و کیان39
کراوات کیان با 25 

هزار دنبال کننده

ــای عکس پست شده ــراردادن طرح ه ــا ق ــال ب ــوی و ح ــن دوره پهل ــد بی پیون
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.
ــه شــاید  ــغ محصــول ک ــان انگلیســی در تبلی اســتفاده از زب
بــرای ایرانیــان خــارج از کشــور یــا مشــتریان خارجــی باشــد 
ــده  ــتفاده ش ــی اس ــان انگلیس ــه زب ــم ب ــتگ ها ه ــام هش تم

اســت.

گرام کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ 
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پیج کاشت مو آبادیس40
آبادیس با 100 
هزار دنبال کننده

عکس و فیلم پست 
شده

استفاده از چهره های معروف در کلینیک
تکرار تبلیغات در چندین پیج به طور هم زمان

ــوان  ــه عن ــی ب اغــراق و شــدت در گفتــن شــعارهای تبلیغات
ــن تراکــم کاشــت مثــال باالتری

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

تعداد تبلیغاتفنون و مضامین برجسته شدهردیف

34فن استفاده از افراد معروف و مشهور1

13فن پیوند2

13فن اغراق و شدت3

13فن رشوه و تخفیف4

10فن طنز و سرگرمی5

7فن زمان بندی6

7فن راحتی خرید7

7فن زیبایی8

7فن گرم و نرم9

5فن سادگی10

5فن استفاده از متخصصین11

4فن شادی و نشاط12

4فن مدخواهی13

3فن ترس و هیجان14

2فن آراستگی15

2فن راه حل ساده16

1فن تکرار17

1فن نوآوری18

ــای  ــر اولویت ه ــات ب ــی موضوع ــه برخ ــت دادن ب اولوی
مــردم تأثیــر می  گذارنــد. در ایــن نظریــه مخاطــب پویــا 
ــی  ــکار عموم ــه اف ــی ب ــئولیت جهت ده ــا مس ــت، ام اس
ــارت هســتند  ــف رســانه ها عب ــا رســانه ها اســت. وظای ب

از: آگاهی بخشــی، برجســته ســازی و اولویت بخشــی 
)مهــدی زاده، 1397(.

انتقــال  در  رســانه ها  می گویــد  نظریــه  ایــن 
پیام هــا، نوعــی اولویــت یــا برجســته ســازی بــه وجــود 
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ــوزه  ــانه ها را در ح ــرات رس ــه تأثی ــن نظری ــد ای می آورن
ــته  ــا برجس ــانه ها ب ــا رس ــد، ام ــدود می  کن ــار مح رفت
ســاختن برخــی از موضوعــات می توانــد بــر مــردم 
ــه  ــانه ها گرچ ــر رس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــر بگذارن تأثی
ــور  ــه ط ــان چ ــه مخاطب ــد ک ــن کنن ــد تعیی نمی توانن
ــاره  ــه درب ــد ک ــن کنن ــد تعیی ــا می  توانن ــند، ام بیندیش

چــه بیندیشــند )الزار، 1384(. 

نتیجه گیری
ــترین  ــه ای بیش ــک دقیق ــای ی ــتفاده از ویدئوه اس
تبلیغــات را بــه خــود اختصــاص داده اســت، بــه طــوری 
کــه شــانزده تبلیــغ از ایــن نــوع بــوده اســت و پــس از 
ــن  ــده اند. و کم تری ــت ش ــه پس ــی ک ــای تک آن عکس ه

ــت. ــی اس ــتوری های تک ــتفاده از اس اس

راهبرد ویدئو مارکتینگ یا بازاریابی ویدئویی
شــرکت هاي مختلــف اعــم از بــزرگ و کوچــک 
ــال  ــی دیجیت ــاي بازاریاب ــتفاده از ابزاره ــمت اس ــه س ب
و از جملــه بازاریابــی ویدئویــی روي آورده انــد. بــه 
ــه  ــی ب ــی ویدئوی ــه بازاریاب ــدي ک ــد توانمن ــر می رس نظ
شــرکت هاي کوچــک می  دهــد، آن هــا را در رقابــت 
اســت.  کــرده  قدرتمندتــر  بــزرگ  بــا شــرکت هاي 
زمانــی کــه مشــتریان یــک ویدئــو بــا محتــواي جــذاب 
ــان از  ــد تصورش ــا می کنن ــرکت تماش ــک ش ــوي ی از س
انــدازه و توانمنــدي شــرکت تولیدکننــده محتــوا تحــت 
ــرکت هاي  ــی ش ــران بازاریاب ــرد. مدی ــرار می گی ــر ق تأثی
ــش  ــگ نق ــت تنگاتن ــن رقاب ــط در ای ــک و متوس کوچ
ــرایط  ــن ش ــن رو تعیی ــد و از ای ــا می کنن ــی را ایف مهم
مطلــوب بــراي عملکــرد آن هــا می توانــد در بقــاي 
ــودمند  ــیار س ــی بس ــاي رقابت ــب مزای ــرکت ها و کس ش

باشــد )نجفــی زاده، 1398(. 

راهبرد شخصی سازی پیام
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــد ت ــعي دارن ــان س ــروزه بازاریاب ام
خدمــات  کــردن  سفارشــي  و  ســازي  شــخصي  از 
ــراه و  ــاي هم ــند. تلفن ه ــود بخش ــود را بهب ــرد خ عملک

ــط  ــي توس ــه راحت ــد ب ــی می توانن ــبکه های اجتماع ش
کاربــران در هــر کجــا و هــر زمانــي کــه بخواهنــد جابجــا 
ــران اســتفاده  ــه صــورت شــخصی توســط کارب شــوند، ب
ــراه  ــاي هم ــه تلفن ه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــود ب ش
از تــوان بالقــوه اي بــراي شــخصي شــدن برخــوردار 

ــی،1390(. ــتند )نیس هس
ــتن  ــت داش ــه عل ــتاگرام ب ــی اینس ــبکه اجتماع ش
ــس  ــن، جن ــی، س ــت جغرافیای ــه موقعی ــی ک پلتفرم های
ــد در  ــی می توان ــه راحت ــد ب ــخص می  کن ــق مش و عالئ
ــا  ــه برنده ــات شــخصی ســازی شــده ب گســترش تبلیغ
و کمپین هــای تبلیغاتــی کمــک کنــد. راهبردهــای 
ــی   ــته تر م ــتاگرام را برجس ــات اینس ــه تبلیغ ــری ک دیگ

ــتند از: ــارت هس ــد عب کن

راهبرد بیان ساده پیام
ــم  ــازه فه ــتاگرام اج ــات اینس ــاه تبلیغ ــان کوت زم
ــه  ــودن آن را ب ــم ب ــوم و مبه ــام و نامعل ــی پی پیچیدگ
ــاده و  ــد س ــتاگرام بای ــات اینس ــد. تبلیغ ــر نمی ده کارب
ــترین  ــا بیش ــد ت ــد کن ــی تأکی ــکات اصل ــفاف روی ن ش

ــد. ــب نمایی ــود کس ــرای خ ــره را ب به

راهبرد متن کوتاه و هشتگ گذاری هدفمند
باالخــص  اجتماعــی،  شــبکه های  کاربــران 
مطالعــه  را  طوالنــی  متن هــای  کمتــر  اینســتاگرام 
هشــتگ های  و  اثرگــذار  و  کوتــاه  متــن  می  کننــد، 
ــده  ــه دی ــد ب ــا محصــول می توان ــد ب ــردی و هدفمن کارب

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 
مــی  شــود کــه کاربــر زمــان بیشــتری بــه دیــدن ویدئــو 
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.

گرام کاال و خدمات در شبکه اجتماعی اینستا تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ 
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راهبرد حضور در کمپین ها
از چهــل تبلیــغ بررســی شــده هجــده تبلیــغ 
بــه معرفــی یــک کمپیــن تبلیغــی پرداختــه بــود.
کمپین هــای تبلیغــی بــه علــت حضــور افــراد متخصــص 
ــداد  ــا و تع ــزرگ، تخفیف ه ــز ب ــود جوای ــروف، وج و مع
بیشــتر برندهــا و محصــوالت، بیشــتر مــورد توجــه 
کاربــران قــرار می  گیــرد، امــا هزینــه حضــور یــک 
ــه مراتــب بیشــتر از تهیــه  محصــول در یــک کمپیــن ب
ــا  ــتاگرام کمپین ه ــت. در اینس ــی اس ــو تبلیغ ــک ویدئ ی
ــدگان  ــه دنبال کنن ــرها ب ــردن اسپانس ــال ک در ازای دنب
در تاریخ هــای مشــخصی جوایــزی را می دهنــد ایــن 
ــا  ــز و تخفیف ه ــدا جوای ــان اه ــس از پای ــه پ ــف ک ضع
ــران دیگــر دنبال کننــده شــما نباشــند هــم وجــود  کارب

دارد.

راهبرد بهره مندی از افراد معروف
حضــور افــراد معــروف در تبلیــغ محصــوالت و 
خدمــات در تمــام رســانه ها جذابیــت تبلیغــات را بیشــتر 
ــا در  ــروف تنه ــراد مع ــتاگرام اف ــا در اینس ــد، ام می کن
ــخصی  ــات ش ــه در صفح ــد؛ بلک ــور ندارن ــات حض تبلیغ
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــذاری می  کنن ــات را بارگ ــود تبلیغ خ
ــه  ــود و ب ــات می  ش ــتر تبلیغ ــدن بیش ــده ش ــث دی باع
نوعــی افــراد معــروف در ظاهــر متخصصیــن معرفــی آن 
ــا  ــداران آن ه ــوند و طرف ــر می  ش ــات ظاه ــا خدم کاال ی
ــوند،  ــل می ش ــوالت تبدی ــد و محص ــداران برن ــه طرف ب
ــروف  ــراد مع ــای اف ــات در صفحه ه ــه تبلیغ ــا هزین ام
ــذا  ــاال اســت. ل ــه میــزان دنبال کننــده بســیار ب بســته ب
ــروف در آن  ــرد مع ــد ف ــه چن ــا ک ــور در کمپین ه حض

ــد. ــر باش ــه صرفه ت ــاید ب ــد ش ــور دارن حض
در کنــار تمــام ایــن راهبردهــا بیــان ایــن نکتــه نیــز 
ضــروری اســت. بــرای تبلیــغ یــک محصــول در شــبکه 
ــا  ــرکت ی ــدف ش ــد ه ــدا بای ــتاگرام ابت ــی اینس اجتماع
تبلیغ کننــده از تبلیــغ آن کاال و خدمــات مشــخص 
ــر مصــرف  ــا هزینه هــای تبلیغ کننــدگان بهینه ت باشــد ت
ــول،  ــی محص ــدف معرف ــه ه ــن ک ــه ای ــته ب ــود. بس ش
معرفــی برنــد یــا ایجــاد وفــاداری بــه یــک برنــد قدیمــی 

اســت در نــوع تبلیــغ کــردن بــرای آن متفــاوت خواهــد 
ــته  ــوان بس ــدف می ت ــردن ه ــخص ک ــس از مش ــود. پ ب
بــه مصرف کننــدگان محصــول و جامعــه هــدف آن 
ــات در  ــه و انتشــار تبلیغ ــه تهی ــت ب ــا خدم محصــول ی
ــی کــه  ــه هــدف صفحات اینســتاگرام پرداخــت. بســته ب
تبلیــغ را بــه آن هــا ارائــه می دهیــد و قــرار اســت تبلیــغ 

ــود. شــما را داشــته باشــند متفــاوت خواهــد ب
از ســوی دیگــر کابــران اینســتاگرام هــر روز بــا 
ــات  ــتند، تبلیغ ــه رو هس ــم رو ب ــس و فیل ــزاران عک ه
آن  منطقــی  تکــرار  و  خالقانــه  متنــوع،  مســتمر، 
کنــد.  کمــک  تبلیــغ  شــدن  دیــده  بــه  می  توانــد 
زمان بنــدی مناســب تبلیــغ در مقاطــع حساســی چــون 
ــز در  ــول نی ــه محص ــته ب ــوروزو ... بس ــد ن ــش از عی پی
جلــب نظــر کاربــران مؤثــر اســت. شــخصی ســازی پیــام 
ــران هــدف و هوشــمند  ــه کارب ــام ب ــز در رســیدن پی نی

ــی دارد. ــش مهم ــتاگرام نق ــات اینس ــردن تبلیغ ک
در  تبلیــغ  مــورد  در  مختلفــی  اســتراتژی های 
ارائــه شــده اســت،  بازاریابــان  اینســتاگرام توســط 
ــد  ــتاگرام بای ــات در اینس ــات، تبلیغ ــه تبلیغ ــد هم مانن
ــود.  ــاز ش ــده آغ ــم ش ــق تنظی ــتراتژی دقی ــک اس ــا ی ب
ــه  ــه را ک ــا آنچ ــد ت ــنهاد می  کن ــون )2016( پیش جکس
ــود  ــخص ش ــغ آن مش ــدف از تبلی ــود، ه ــغ می ش تبلی
و معیارهایــی کــه بــرای اندازه گیــری موفقیــت آن 
ــه  ــردد )ایرن ــخص گ ــد مش ــز بای ــود نی ــتفاده می  ش اس
در  پیشــرفته  بســیار  گزینه هــای   .)2016 پســاال، 
ــتفاده  ــوک اس ــط فیس ب ــه توس ــذاری ک ــه هدف گ زمین
اســتفاده  نیــز  اینســتاگرام  تبلیغــات  در  می شــود 
می  شــود کــه یــک عامــل اصلــی جذابیــت اینســتاگرام 
ــتاگرام  ــت. اینس ــی اس ــتر تبلیغات ــک بس ــوان ی ــه عن ب
ســن، جنــس و موقعیــت مکانــی را بــه عنــوان حداقــل 
ــا  ــد، ام ــده می  ده ــه تبلیغ کنن ــدی ب ــات هدفمن تنظیم
می  توانــد گزینه هایــی را بــرای افــرادی کــه از قبــل بــه 
وب ســایت یــک شــرکت یــا افــرادی کــه بــا مشــتریان 
ــای  ــد. گزینه ه ــدا کن ــد، اه ــه کرده ان موجــود آن مراجع
تفصیلــی هدف گــذاری امــکان انتخــاب عالئــق و کلمــات 
کلیــدی منفــرد را فراهــم می  کنــد، کــه می  توانــد 
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تقریبــا هــر چیــزی باشــد کــه تبلیغ کننــده بــرای 
ــا رفتــار آنالیــن  پیــدا کــردن مشــتری هــدف مطابــق ب
ــون 2016.(.  ــر 2015؛ جکس ــاز دارد )کوپ ــتری، نی مش
اگــر اســتراتژی تبلیغــات بــا توجــه بــه هــدف مشــتری 
ــات را  ــام تبلیغ ــود، پی ــم ش ــتری تنظی ــل مش و پروفای

تضمیــن کرده ایــم )ســیموند، 2015(.
اســتراتژی بصــری بــه تصاویــر و فیلم هــا بــا کیفیــت 
ــود  ــث می  ش ــه باع ــی ک ــاره دارد، از عکس های ــاال اش ب
ــه  ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــزی ب ــد چی ــاس کن ــر احس کارب
آن هــا فروختــه می  شــود، بایــد اجتنــاب شــود. در 
حالــی کــه آرم برنــد بایــد ظریــف باشــد، داشــتن مقــدار 
ــاز  ــز مج ــم نی ــا فیل ــس ی ــر روی عک ــن ب ــادی مت زی
بــرای  اســتراتژی های   .)2016، )روتشــتاین  نیســت 
ــز  ــس( و هشــتگ های اینســتاگرام نی ــا )زیرنوی کامنت ه
ــان شــده اســت کــه در آن آمــده اســت: اســتفاده از  بی
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 
ــد،  ــر برس ــه نظ ــده ب ــد کنن ــد ناامی ــتگ می  توان از هش
ــر پســت  ــوب هشــتگ در ه ــداد مطل ــه تع ــی ک در حال
ــت هایی  ــو ،2014(. پس ــت )سورنوس ــج اس ــا پن ــه ت س
بــا ســه هشــتگ دارای باالتریــن میــزان تعامــل هســتند 
ــتفاده از  ــای اس ــتر از مزای ــتفاده بیش ــورت اس و در ص

هشــتگ ها کاهــش می یابــد )مــوالن، 2015(.
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ــارم. ســال چه
ــم و عبدالهــی، رضــا. )1397(.  25. فیــض، داود؛ زارعــی، عظی
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قصــد خریــد مصرف کننــدگان در فضــای مجــازی )مــورد 
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